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ముందు మాట 

ఆయా యుగాల భాషావ్యవస్థ అవగావాన చేసుకోవడానికి 

*ఆ ౦యయాక వుల (గంథాలే ముఖ్యం గా శరణ్యాలు, ఆ (గంథాలు అధ్య 

యనం చేసినంత మా(తాన వారు ఉపయోగించిన పలుకుబడుల 

"వె వైవిధ్యం, వాటి విపరిణామాలు మనన్సులో నిలువవు. ఏ కవిఏ 

పదం= ఏ [ప్రత్యయం ఏ ఏ కాలంలో ఎలా ఉపయోగంచినాడో, వాటి 

స్వరూపవ్వభావాలు, ఆయా వదాలు భిన్న భిన్న యుగాలలో 

పొందుతూ వచ్చిన పరిణామాలు అసందిగ్గంగా కళ్లకు గట్టినట్టు 

కన్నించాలి. అప్పుడుగాని సమగ నిఘంటు రచనకు చారి దొర 

కదు. ఏ పదమూ నిఘంటువులోకి ఎక్కకుండా తప్పిపోయే ఏమరు 
పాటూ ఉండదు. ఈ దృష్టితోనే (_పసిద్ద కవుల కావ్యాలకు పద 

(పయోగ నూచికలు తయారుచేసే కార్య|కమం అకాడమీ చే 

పట్టింది. ఇప్పటికే నన్నయ, తిక్కన, (శ్రీనాథ, నన్నెచోడ పద 
1వయోగకోళాలు (పకటింపబడ్డవి. 

ఏ పలుకుబడికి గానీ, ఏ (ప్రయోగ థై శిప్వ్యానికిగాని భారతం 

పఠమ (పామాణికంగా గహింపబడడం అనూచానంగా వస్తున్న 

ఆచారం. పూర్వం ఉండే సాహిత్యంలో స్టి స్థిరపడ్డ రూపాలు (గహి 

నూనే సమకాలీన మాండలిక రూపాలను “కూడా వాడుకోవడంలో 

నన్నయ్య కంకఠకు తిక్కన ఘనుడనిపిస్తాడు. పాత బడ్డ మాట 

లతోనై నా కొ త్త పదబంధాలు సృష్టించడం, సంస్కృతంలో 

మాతమే ఒదుగుతాయనే భావాలు తెలుగు నుడిళారంతో ఉదా 
తంగా చెప్పగలగడం తిక్కన విశిష్టత. 

ఈ దృష్టితోనే (క్రీ అబ్బరాజు సూర్యనారాయణగారు 
(పధానంగా తిక్కన ప్రయోగాలు [ప్రాతిపదిక చేనుకుని ఈ భారత 



Iv 

నిఘంటువు సిద్దవరిచినారు. అయితె తిక్కన వాడని కేవలం నన్నయ 
[వ్రయోగాలు, తిక్కన, నన్నయ వాడకుండా కేవలం ఎక్షూ వగడ,. 
(ప్రయోగించిన వచాలుకూడా ఆరోపాలుగా (గహించడంవ ల్ల ఈ 
నిఘంటువుకు సమగ్రత ఏర్పడింది. పదపయోగ కోళాలలో దేళ్య. 
వైకృత పదాలకు సంస్కృత సమానాలలో కియలకూ మా|త'మే. 
ఆరోపఫాలు (గహి౭పబడ్డవి. ఈ భారత నిఘంటువులో దేళ్యాలు,. 
తత్సమాలతో చాటు సంస్కృత పచాలుకూడా అంశే కవి తయం. 
వారు భారతంలో ఉపయోగించిన అన్ని పదాలూ ఇంచుమించు. 
ఆరోపాలుగా (గహింపబడ్డపి. ఆరోపాలకు వివిధాలై న అర్గచ్చా 
యలు వివరించి వాటికి ఉదావారణలు చూవబడ్డవి, పాఠ, పాఠాం 
తరాలు | గహించటంలో ఇప్పటికి పచురితములై న భారత (పతులు, 
సంస్కృత మూల [గంథాలుకూడా పరిశీలించడం జరిగింది. 

ఇంతటి బృహత్తరమైన సారన్వతక్ళషి చేపట్టి ఒంటిచేత కడ. 
ముట్ట నిర్వహించిన శ) అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ గారు అభి: 
నందనీయులు. ఈ సంపుటంలో అ నుంచి బొ వరకు పదాలు చేర 
బడ్డవి. వాల్లులకు సంబంధించిన తర్వాత సంవుటం త్వరలో (వక 
టింవ బడగలదని ఆశిస్తున్నాము. 
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అలో 
8, జనవరి 1979, దెవులవల్లి రామానుజరావు 

కార్యదర్శి 



మరి చయ ముం 

తొలుదొ ల్హ భారతనిఘంటు రచనోద్దేశమును రచనా విధానమును గుజించి 
“ఆంధ్ర (ప్రపంచమున కెజుక చేసికొనుట కొంత యుక్తమనీ తలంచి తెలుపుకొను 
చున్నాను. గతానుగతికముగా నా స్వవిషయమును కొంత యిందు రావచ్చును, 

పండితలోకము నన్ను మన్నింతురుగాక : జననకాల విశేషమేమోగాని నాకును నా 
అెండవ 'అన్నగారోగు వీఠ రాఘవయ్య గారికిని ఎనలేని అనుబంధము ఏర్పడినది. నా 

కూహ 'తెలిసియ తెలియని పూర్వమునుంచి ఆయనను (శ్రీరామచం(దు(డు వలె, 

జాచుకొనుచుండెడి వాడను, నన్ను ఆయన (శ్రీరామచం(దుండు లక్ష్మణుని జూచు 

'కొనునట్లు చూచుకొనెడివాండు. నన్ను లక్ష్మణా అని పిలిచి కౌంగిలించుకొనెడి 

వాండు. ఆయనకు నేను నిత్యము పాదాభివందనముచేసి పాదధూళి నా శిరస్సున. 

చాల్చెడివా(డను, కవితా గోష్టియందు సాహిత్య పర్షిశమయందు ఆళుకవిత్వావధాన 

నీర్వహణమునంద్దు ఇరువరకు అత్యంత సాన్నిహిత్య మేర్చడినది. కాని ఎన్న 

డును ఆయన ఎదుట పు _స్పకమఘుపట్టి శిష్యత్వము వహించినవాండను గాను. ఆయ 

నది సహజ పాండిత్యము. నాదియు సహజ పాండిత్యము కొవలెననునధియే నా 

.పట్టుధల. 

అది 1936వ సంవత్సరము. మా అన్నగారు ఉభయభాషా (వవీణ నిరుద 

మంది "బాపట్ల ఉన్నత పాఠశాలలో (వధానాంధ్రో పాధ్యాయులుగా నుండిరి. నేనును 

ఉభయ లాషా ప్రవీణ, ఆయుర్వేద పెద్య విద్వాన్, ఆయు ర్వేద విశారద పరీక్షల 

యం దు _త్తీరతనంది స్వగ్రామమైన ఆదిపూడిలో వె వై ద్యవృ త్తి తియం దుంటిని, 
కుటుంబపు. జిక్కులకులోనై నేను ఆంధధ్రోపాధ్యాయోద్యోగమునకై. నెమకుచు ఒక 
సంవత్సరకాలము స్వ్య(గామము వదలి యుండవలసి వచ్చినది. ఆ సంవత్సరము బాప 
బ్లలో మా అన్నగారి సన్నిధియం దుంటిని. ఒకనాడు మే మిర్వురము సాయం 

'కోలము ఇంటి పంచలో గూర్చుండి సాహిత్యగోష్టి జరుపుచుండ(గా 

పోదరుడు. ౯ (నాతో) షేక్స్పియర్ డిక్షనరి అని ఒకటి యున్నధి చూచినావా? 
అనెను, 
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నేను '* చూడలేదుగాని విన్నాను. 

సోద :. “షేక్స్సి యరు 20 వేల పదాలు వాడినాడట, అందువలన ఆయనను (పపంచ 

క్రొవి (World Poet) అన్నారు. 

నేను :. ఆపైన మన తిక్కనగారు 15 పర్వాలు వ్రాసినాదే. ఎవ్నీపదాలు వాడి. 

యుండవచ్చును 

సోద : చేక్స్సి ఎయరుకన్న ఎక్కువయే వాడీ యుండవచ్చును. 

నేను :- నిన్సందేహము. లెక్క"పెళైదము. మన ఆంధధ్రకవి తిక్కన (ప్రపంచకవి 
యవి నిర్ధారణ చేసెదము. 

సోద ;. మంచిది. అస్లే చేసెదము. 

అనుకొన్న పని నెరవేర్చుట నెజివేర ఎకపోవుట నిర్ణ యించుకొనువజకు నాక 

ఫద్రపట్టదు. 'నెరవేజినిచో ఖేదపడుటయు లేదు. అప్పుడప్పుడే బజారునకు వెళ్లి 
. కెల్లకాగితాలు తెచ్చి పు స్తకాలుకుట్లి రూత్లవేసినా(డను. అప్పుడే పదము లేజుటి 

ఆర ౦భించినారము. కొన్ని ప పర్వాలు నేను. తీసుకొన్నాను. కొన్ని సర్వాలు ఆయన 

తీసుకొన్నాడు. పదము లేజీనాము. తర్వాత ఒకరి పర్వాలొకరు మార్చుకొని 
మరల పదాలు ఏఆినాము, ఇద్వరి జాబితాలు దగ్గరుందుకొని ఒక (పతి తయారు. 
చేసినాము. ఇది రెండవచిత్తు. తిక్కనగారి పదాలు సుమారు 28 వేలకు తేలినవి.. 
ఆంత మాకు ఉత్సాహము “శెట్టించిని. ఇట్లు గాదనుకొని వానిని అక్షరాది క్రమ 
ములో కూర్చితిమి. ఇది మూ(డవచిత్తు. విశ్రాంతిగా నుండుటచే ఎక్కువ పని 
భారము నామీద బడెడిది. ఒకనొ(డు.... 

నేను :- భారత విమర్శనము చేపినవా రెవరేని తీక్క.నగారు తెలుగు పదాలు. 
ఎక్కువగా వాడినారు, నన్నయగారు సంస్కృత పదాలు ఎక్కువగా వాడి 
నారు ఎట్జినగారు రెండు సమానముగా వొడినారని జోకటిపాట పాడుదురు, 
తిక్కనగారు వాడిన తెలుగు పదాలకు మించి నన్నయగారు వాడలేదా ? 
నన్నయగారి సంస్కృత పదాలనుమించి తిక్కనగారు వాడలేదా ? ఇరు 
వురవి గాని పదాలు ఎజ్జినగారు వాడరేదా ? 
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సోద :. అశ్లైన నన్నయ ఎట్జనగారి పదాలుకూడ ఏజుదము. అప్పుడు భారతము 

లోని మొత్తము పదాలుతేలును. అంతకుముందు తిక్కనగారి పదా" 

లేమైన వదలినా మేమో నటల భారతము చదివి రూఢి చేసికొందము. 

నేను :. సరే అశ్హే చేయుదము 

అని బజారునకు వెళ్లి తెల్ల కాగితాలు తెచ్చి వాల్యూములుగా. గుట్ట, 

గుడ్డబై ౦డు చేసినాాడను, ఎడమప్పట రెండు కాలములుగా సగమునకు నిలువు 

గీతను కుడివైపు పుటకు ఆస్తే రెండు కాలములు మొత్తము నాల్లు కాలములు, 

రెండు పుటలకు ఒక్కొక్కటి రెండు అంగుళముల దూరములో గళ్ళుగా 

అడ్డ గీతలు గీచినాండను. ఇంతవజకు ఏటిన తిక్కన పదాఅను మొదటి కాలము. 

లోను నరిచూచునపుడు తేలిన పెచ్చు పదాలను రెండవ కాలములోను నన్నయగారి. 
పదాలు మూడప కాలములోను ఎజ్జినగారి పదాలు నాల్గవ కాలములోను గడి కొక 

పదము చొప్పున తీర్చినాండను. వాల్యూములో 1. అ.ఆ 2. ఇబొ రీ, కత 4. దధన. 

5. పఫ 6. బభమ 7, యరలవ 8. శషనహ. ఇది నాల్గవ చిత్తు. భారత విఘం 

టువు అనుట తోడనే భారతమునకు (ప్రత్యేకముగా నిఘంటువు ఎందుకు? తెలుంగు 
పదాలకు తెలుగు నిఘంటువులు సంస్కృత పదాలకు సంస్కృత నిఘంటువులు. 

నమ్యగ్రముగా నున్నవి. ఆని ఎవరు పట్టినను చటుక్కున అనుట మొదలు పెట్టి 
నారు. మేము ఏటిన పదాలన్నియు నిఘంటువుల కెక్కిన వేమో చూచితిమి* 
కుప్పతిప్పలుగా తెలుగు పదాలు లేవు. సంస్కృత పదాలు లేవు. భారతార్జా లున్న 

వేమో చూచితిమి, అవియు సెక్కులు లేవు. ఇ(క ఏతినపదాలకు అర్థాలు (వ్రాయుట. 

మంచిదని పోయినది. తిక్కన వాడని నన్నయ పదాలు నన్నయ తిక్కన వాడని, 

ఎట్టన పదాలు ఆర్థాలు మా(త్రమే గుర్తించుటవలన విఘంటువునకు తిక్కనగారి. 

పదాలు (ప్రాతిపదిక మైనవి. ఇంతటిలో నిఘంటువునకు ని దావస్థ వచ్చినది. నా' 

దోవన నేను బాపట్ల వదలి ఉద్యోగరీత్యా వేటపాలెము చేరితిని, ఇంతవజకు గల 

చిత్తులన్ని మా ఆన్నగారియొద్దనే డాంగియున్నవి. 1854 లో ఒక్కసారి యిర్వు 
రము కలిపితిమి, నిఘంటువు ఇర్వురు కలసి (వాయుట అసంభవము, ఒక్కరు. 

పూ _ర్రిచేయగల్గుట ఆంతకంచె అసంభవము. కాన చెతిసగము వేర్వే (పయత్నిం' 

తము, తర్వాత ఇర్వురము కలిసి సరిచూచుకొందమని మా అన్నగారు 5 సంపుటి 

ములు నేను 8 సంపుటములు చివరిచిత్తు తీపికొంటిమి. కాని ఎవరము అందు గీత 
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జూపు భాగ్యము నాకు లేకయే ఈ లోకము వదిలిపోయినది. నా ఆక్మసత్ని. 

చేంకట రాఘవమ్మ నన్ను ఎక్కువగా మీరు (వాయగలరు (వ్రాయండి అని స్తుతి: 

పాఠములకో( [జోత్సహించినది. ఆమెయు 1965లో పరమపదము చేరినది. కవి. 
(త్రయము వారి శబ్దముల ఛేదించి అర్హనిర్ణయము చేయ(జాలను అని నానాటికి భువ 
పడుచు వచ్చినది. సని కొన్నినెలలు మూతసడినది, కాని నా పట్టుదల వదలలేదు. 
“ఆరంభింపరు నీచమానవులు” అను భర్తృహరి సూక్తి జ్ఞ ప్తికి వచ్చినది. నాచేత. 

(వ్రాయించునది భగవంతు(డుగదా నాకేమి యని ధైర్యము దెచ్చుకొంటిని, 

తే.గీ. (శ్రీ రఘూ త్తమ దివ్యపాదారవింద 

వితత మకరంద మొకట కవిితయంపు 
గావ్య పీయూష పూర మొక్కటను (గోలి 

భవలతాలవిత్రంబును దిడయంగలను, 

తే.గీ, అన్న సీ యాత్మబలమునా కందియిమ్ము 

భారతనిఘంటు విరచనభారమునను 

సాహసింతును నీ పదాద్దిముల కెర(గి 

వీర రాఘవాచార్య సుధీరవర్య ! 

* అప్పటినుండి పతిదినము షె విధమున ధ్యానము చేయనిది నిఘంటువు ముందు. 

కూర్చుండను. (వ్రాయ మొదలిడుట తోడనే కొన్ని సందేహాలు పుట్టినవి. ఉదా :- 
విందానువిందులు మూండు జతలున్నారు. అన్నిచోట్ల అన్నదమ్ములే-చచ్చి మటల ' 

వచ్చినారా ?'అనిపించును. వికర్లు(డు దుర్యోధనుని తమ్ముడా ? కర్లుని కొడుకా ? 
ఇవన్నియూ డేల్చనిది నిఘంటువు పరిపూ రీ కాదని తోంచినది. నాపని మజల' 
మొదటికి వచ్చినది ఈ యుద్దేశము పెట్టుకొని 18 పర్వాలు మరల ఒకసారి చదివి 
తోడవలసివచ్చిశది. ఇంతలో _అకాడమీవారి 'పద్యపయోగకోళశాలు వచ్చినవి. 
అందలి పీఠికలో నిఘంటువు లెట్లుండ వలసినది ఏయే పదముల కేయే యర్గములు 

నిర్ణయింప వలసినది పండితులు “వివరించిరి. తొలుత మా యుదేశము కాకులనంఖ్య 

వలే పదములనంఖ్య లెక్క పెట్టుటయే గదా, ఉదా :_ పలుకు అను పదమున్నదను 

కొనుడు. ఆ పదము వచ్చినదా ? లేదా? అనునదే మాకు కావలసినది. ఆ పదము. 
విశేష్యముగా ఎన్ని అర్జాలలో (పయోగించినొరు ? విశేషణముగా ఎన్ని అర్జాలలో 

(వయోగించినారు ? (క్రియగా అర్థములు ఎన్ని అని గమనించు తలంపులేదు, 'మజల: 
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"పెట్టలేదు. ఎవరిని సంసారలంపటం అందు. కలము. దూర ఎనీయలేదు. 1955. సంవ 

'త్సరము అది కాల్మప్రభావమో, (గహచారబలమో, దై వచ్మితమో కాని కంచుకోట 
వంటి మా అన్నధమ్ముల అనురాగమునకు విఘాత మేర్చడినది. మొత్తము 

నిఘంటు సంపుటములు తనయొద్దకు చేర్చి యుంచుకొనవలెనని నూ అన్నగారికి అభి 
పాయము గల్లినది. నన్ను నిర్భంధించినా(డు. నీ దగ్గణ ఉన్నవానిని పూర్తి 
'చేయుము తర్వాత నా దగ్గ నున్నవాని నిచ్చెదను అని నేను, అది నీ కనవసరము 
'నేనేమి చేసికొన్న నీ కనవసరము. మొ త్రము రికార్డు ట్రౌసినను (దాయకున్నను 
నా స్వాధీనములో ఉండవలసినదేనని ఆయన. నాల్లు  దినములుకూడ' ఒకరి నొకరు 
చూచుకొననిది నిల్చియుండలేనివారము నాల్లు సంవత్సరము లెడ్మొగము పెడమొగ 
ముతో గడపితిమి, ఈ లోపల నేను ఒంటరిగా నాయొద్ద "లేని అక్షరాలకు పదాలను 

కూర్చుకొని మొ _త్తము 6 సంపుటములు గా( గూర్చుకొంటిని. అవి 1 అచ్చులు. 

2. కచట వర్షములు. శి. త వర్గము. 4. ప వర్గము. ర్, యర లవ. 6.శష 
సహా. ఈ సంప్పటములే ఇప్పటి. ముద్రిత ప్రతిక మాతృకలు. మా అన్నగారు 

మాత్రము తనయొద్దగల నిఘంటు సమాచారమునంతయు చెజయం దుంచెను, 

"గీ, రామలక్మణులవలె వేర్చజుపరాక 

తనరితిమి ఆదిపూడి సోదరకవు లన. 

: రాఘవు( డతండు సూర్యనారాయణుండ 

నేను ఆశువధానాల నేర్చుగలదు. 

అని చెప్పుకొన్న మాకు దాదాపు అయిదేండ్లు ఉత్తర దక్షిణ భ్రువములకన్న దూర 
మయ్యెను. 1960లో తిరిగి కలిసినారము. తజచు కలీసినారము, : పూర్వమువళె 
అన్నోన్యానురాగము కనంబజుచు కొనుచున్నామేకాని ఒక్కనాండు భారతనిఘంటు 
(వస్తి ఆయన తేలేదు. నేనును తేలేదు. నిష్కలంక  స్నాభాతము జరుగుచునే 
వచ్చినది. 1962 సెప్టెంబరులో. ఆయన సరమపదించినారు.. నేను నిఘంటువులను 
చవదలపాలు గాకుండ( గాపొడ గల్లినా(డనేగాని- అక్షరము. 'పెట్టలేకపోయితిని. “కార 
అము కవి(తయమువారి (ప్రయోగములకు ఆర వివరణము చేయంగల శక్తి నాకు 
లేదనియే నా దృఢ విశ్వాసము మా అమ్మగారు. జానకమ్మగారు నన్ను“ “భారత 
నిఘంటువు పూరి రిచేయరా అదేరా మనకు పేరు తెచ్చెడిది అని. పదే పదే హాచ్చరిం 

జెడిది, మౌనమే నేను, దానికిచ్చు సమాధానము, -ఆమెగారికి ఈ రూపమున దీనిని 
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జూపు భాగ్యము నాకు లేకయే ఈ లోకము వదిలిపోయినది. నా ఆత్మపత్ని. 
వేంకట రాఘనమ్మ నన్ను ఎక్కు.వగా మీరు (వాయగలరు (వాయండి అని స్తుతి: 

పాఠములకోం (బోత్సహించినది. ఆమెయు 1965లో పరమపదము చేరినది. కవి. 
త్రయము వారి శబ్దముల ఛేదించి అర్థనిర్ణయము చేయంజాలను అని నానాటికి ధవ. 
పడుచు వచ్చినది. పని కొన్నినెలలు మూతపడినది, కాని నా పట్టుదల వదలలేదు. 
“ఆరంధింపరు నీచమానవులు” అను భర్తృహరి సూ క్రి జ పికి వచ్చినది. నాచేత 

(వాయించునది భగవంతుండుగదా నాకేమి యని ధైర్యము దెచ్చుకొంటిని. 

తే.గీ. (శ్రీ రఘూ త్తమ దివ్యపాదారవింద 

వితత మకరంద మొకట కవితయంపు 

గావ్య పీయూష పూర మొక్కటను (గోలి 

భవలతాలవిత్రంబును బడయంగలను, 

తే.గీ, అన్న సీ యాత్మబలమునా కందియిమ్ము 

భారతనిఘంటు విరచనభారమునను 

సాహసింతును నీ పదాబ్దిముల కెరంగి 

వీర రాఘవాచార్య సుధీరవర్య ! 

* అప్పటినుండి ప్రతిదినము పై విధమున ధ్యానము చేయనిది నిఘంటువు ముందు. 

కూర్చుండను. (వ్రాయ మొదలిడుట తోడనే కొన్ని సందేహాలు పుట్టినవి. ఉదా :- 
విందానువిందులు మూండు జతలున్నారు. అన్నిచోట్ల అన్నదమ్ములే-చచ్చి మణల: 
వచ్చినారా ?' అనిపించును.. వికర్ణుడు దుర్యోధనుని తమ్ము (డా ? కర్లుని కొడుకా ? 

ఇవన్నియూ డేల్చనిది నిఘంటువు పరిపూర్తి కాదని తోంచినది. "నాపని మజల, 
మొదటికి వచ్చినది ఈ యుద్దేశము పెట్టుకొని 18 పర్వాలు మరల ఒకసారి చదివి. 
తోడవలసివచ్చినది. ఇంతలో అకాడమీవారి 'పద(పయోగకోశాలు వచ్చినవి. 

అందలి పీఠికలో నిఘంటువు లెబ్లుండ వలసినది ఏయే పదముల కేయే యర్హములు. 
నిర్ణయింప వలసినది పండితులు "వివరించిరి. తొలుత మా యుర్ధెశము కాకులసంఖ్య 
వలె వదములనంభఖ్యి అక్క పెట్టుటయే గదా, ఉదా :. పలుకు అను పదమున్నదను 
కోనుడు. ఆ పదము వచ్చినదా ? లేదా? అనునదే మాకు కావలసినది. ఆ పదము. 
విశేష్యముగా ఎన్ని అర్థాలలో (పయోగించినారు ? విశేషణముగా ఎన్ని అర్జాలలో 
(శళయోగంచినారు ? (క్రియగా అర్థములు ఏన్ని అని గమనించు తలంపులేదు, వుల. 



ఛే 

“పెట్టలేదు. ఎవరిని సంసారలంపటం అందు కలము: దూర్చసీయలేదు. 1955 సంవ 

.త్సరము అది కాల్యసభావమో, (గహచారబలమో, దై వచ్మిత్రమో కాని కంచుకోట 

వంటి మా అన్నధమ్ముల అనురాగమునకు విభాత మేర్చడినది. మొత్తము 
నిఘంటు సంపుటములు తనయొద్దకుచేర్చి యుంచుకొనవలెనని మా అన్నగారికి అభి 

పాయము గల్లినది. నన్ను నిర్బంధించినాండు. నీ దగ్గణ ఉన్నవానీని పూర్తి 
చేయుము తర్వాత నొ దగ్గటి నున్నవాని నిచ్చెదను ఆని నేను, అది నీ కనవసరము 

నేనేమి చేసికొన్న సీ కనవసరము. మొ త్రము రికార్డు (ప్రాసినను, (వాయకున్నను 
నో స్వాధీనములో ఉండవలసినదేనని ఆయన. నాల్గు దినములుకూడ ఒకరి నొకరు 

చూచుకొననిది నిల్చియుండలేనివారము నాల్గు సంవత్సరము లెడమొగము పెడమొగ 

ముతో గడపితిమి, ఈ లోపల నేను ఒంటరిగా నాయొద్ద లేని అక్షరాలకు పదాలను 

కూర్చుకొని మొ త్రము 6 సంపుటములుగా. గూర్చుకొంటిని. అవి కే, అచ్చులు. 

2. కచట వర్గములు. రి, త వర్షము. ర్తీ, ప వర్గము. గ్, యరలవ. గ. శష 

'న హ. ఈ సంప్పటములే ఇప్పటి ముద్రిత ప్రతిక మాతృకలు. మా అన్నగారు 

మాత్రము తనయొద్దగల నిఘంటు సమాచారమునంతయు చెజయం దుంచెను, 

గీ, రామలక్మణులవలె చేర్పజుషరాక 

తనరితిమి ఆదిపూడి సోదరకవు లన 

రాఘవు6 డతండు సూర్యనారాయణుండ 

నేను, ఆశువధానాల నేర్చుగలదు. 

అని చెప్పుకొన్న మాకు దాదాపు అయి వేండ్లు 4 తర దకీణ (ధువములకున్న దూర 

మయ్యెను. 1960లో తిరిగి కలిసినారము, తఅచు కలిసినారము. పూర్వమువలె 

అన్నోన్యానురాగము కనంబజచు కొనుచున్నామేకాని ఒక్కనాండు భారతనిఘంటు 

(వేస క్తి ఆయన తేలేదు. నేనును తేలేదు. నిష్కలంక సొ్నాభ్రాతము జరుగుచునే 
వచ్చినది. 1962 సెపైంబరులో ఆయన పఠరమపదించినారు. నేను నిఘంటువులను 

చదలపాలు గాకుండ( గాపాడ గల్లినా(డ నేగాని. అక్షరము పెట్టలేకపోయితిని-. కార 

ణము కవిత్రయమువారి (ప్రయోగములకు ఆర్షవివరణము చేయంగల శక్తి నాకు 

లేదనియే నా దృఢ విశ్వాసము మా అమ్మగారు జానకమ్మగారు నన్ను “భారత 

నిఘంటువు పూ ర్హిచేయరా అదేరా మనకు పేరు తెచ్చెడిది? అని పదే పదే హెచ్చరిం 

బెడిది. మౌనమే నేను దానికిచ్చు సమాధానము. ఆమెగారికి ఈ రూపమున దీనిని 
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జూపు భాగ్యము నాకు లేకయే ఈ లోకము వదిలిపోయినది. నా ఆక్కపత్ని. 

వేంకట రాఘవమ్మ నన్ను ఎక్కువగా మీరు (వాయగలరు (వాయండి అని స్తుతి: 

పాఠములకో( (బోత్సహించినది. ఆమెయు 1985లో పరమపదము చేరినది. కవి. 
త్రయము వారి శబ్దముల ఛేదించి అర్థనిర్ణయము చేయ(జాలను అని నానాటికి ఇవ 
పడుచు వచ్చినది. పని కొన్నినెలలు మూతసడినది, కాని నా పట్టుదల వదలలేదు. 

“ఆరంభింపరు నీచమానవులు” అను భర్తృహరి సూక్తి జ్ఞ ప్తికి వచ్చినది. నాచేత 
(వాయించునది భగవంతు(డుగదా నాకేమి యని ధైర్యము దెచ్చుకొంటిని, 

తే,గి, శ్రీ) రఘూ త్రమ దివ్యపాదార వింద 

వితత మకరంద మొకటి కవితయంపు 

గావ్య పీయూష పూర మొక్కటను (గోలి 

భవలతాలవి[తత్రంబును బిడయంగలను, 

తే. గి, అన్న సీ యాత్మబలమునా కందియిమ్ము 

భారతనిఘంటు విరచనభారమునను 

సాహసింతును నీ పదాబ్దముల కెరగి 

వీర రాఘవాచార్య సుధీరవర్య ! 

= అప్పటినుండి _పతిదినము పై విధమున ధ్యానము చేయనిది నిఘంటువు ముందు? 

కూర్చుండను. (వాయ మొదలిడుట తోడనే కొన్ని సందేహాలు పుట్టినవి. ఉదా :- 

విందానువిందులు మూడు జతలున్నారు. అన్నిచోట్ల అన్నదమ్ము లే_చచ్చి మటల ' 

వచ్చినారా ? ' అనిపించును. వికర్షుండు దుర్యోధనుని తమ్ము (డా ? కర్షుని కొడుకా ? 

ఇవన్నియూ దేల్చనిది నిఘంటువు పరిపూ ర్తి కాదని తోంచినది. 'నాపని మజల' 

మొదటికి వచ్చినది ఈ యుద్దేశము పెట్టుకొని 18 వర్వాలు మరల ఒకసారి చదివి 
తోడవలసివచ్చినది. ఇంతలో _అకాడమీవారి -పద్యపయోగకోశాలు వచ్చినవి. 
అందలి పీఠికలో నిఘంటువు లెల్లుండ వలసినది ఏయే పదముల శకేయే యర్హములు 
నిర్ణయింప వలసినది పండితులు వివరించిరి. తొలుత మా 'యుర్రైశము కాకులసంఖ్య 

వలె వదములసంఖ్య లెక్క పెట్టుటయే గదా, ఉదా :. పలుకు అను పదమున్నదను 

కొనుడు. ఆ పదము వచ్చినదా ? లేదా? అనునదే మాకు కావలసినది. ఆ పదము. 
విశేష్యముగా ఎన్ని అర్జాలలో (పయోగించినారు ? విశేషణముగా ఎన్ని అర్జాలలో 

(వయోగెంచినారు ? [కియగా అర్థములు ఎన్ని అని గమనించు తలంపులేదు. మజల; 
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నాపని మొదటికి వచ్చినది. ఈ యుద్దేశముతో 18 పర్వాలు మజొకసారి చదివి 
పదములు పదార్జములపై దృష్టితో గుర్తించవలసి వచ్చినది. ఇవన్ని కలసియే చివరి 
చిత్తు అయిదు సంపుటములై నవి. ఎట్లో పిక్చి “అల్వండు” అనుశద్దిము వణకు అర్థ 

నిర్ణయము. చేసినాండను. శబ్దవ్యుత్ప త్తి శబ్బచరిత్ర (ప్రకృతి వికృతి నిర్ణయము 

“కొంతనజకు వివరించినా(డనుగాని అది బహు (పయాసకరము వివాదాంశము అసా 

ధ్యము అని తోయటచే దాని జోలికి టోన్టై తిని. అప్పటికి నేను కందుకూరి 
తాలూకా పెద్దపవనిలో ఉద్యోగరీత్యా ఉన్న నా నాలవ కుమారునియొద్ద నున్నాను, 
అంతటితో నా కృషి మరల అడుగున బడినది. 'వేటపాలెమున చేరిన నాయనివ ల్లి 

(గ్రామ నివాసి చి. బందా వేంకట వీరరాఘవేం[దరావు నాకు జాబు (వాసి 

నాయడు, శ్రీ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు తిమ్మసముద్రము పోవుచు ది. 8-8-1874న 
వేటపాలెము సారస్వతనికేతనమునకు వత్తురనియు భారతనిఘంటు ప్రతులు తీసుకొవి 
రమ్మనియు వారికి చూపించెదమనియు వ్రాసెను. శ్రీ గోపాలరెడ్డిగారేమిటి ? నాబోటి 

“బడుగు అనామకపండితుని ఆదరించుట ఎమిటి? అని కొంచెము తటపటాయించితిమి. 

ఇది దైవాజ్ఞయేమో ఆనుకొని అక్కడనున్న పిల్లవాని తోడు తీసికొని వేటపాలెము 
-ఆ దినమునకు జేరితిమి. (శ్రీ అడుసుమిల్లి (శ్రీనివాసరావు పంతులుగారు నన్ను రెడ్డి 

aw a 

గారికి పరిచయముచేసిరి. (శ్రీ రెడ్డిగారిముందు నానిఘంటువును బెట్టితిని, వారు సునికిత 

ముగా బరిశీలించి కొన్ని (ప్రశ్నలువేసిరి. అప్పటికి నాతో(చిన సమాధానములు చెప్పి 

తిని. వారు నాశ్రమను అభినందించి “మీరు అకాడమి కార్యదర్శి (శ్రీ దేవులపల్లి 

.రామానుజరావుగారికి మీ నిఘంటు రచనోద్దేశము దెల్పుచు (వ్రాయండి. నాకు( 

.జాపించినట్లు నేను వాయమన్నట్లు వ్రాయండి” అని సెలవిచ్చిరి, తిరిగి పెద్దపవవి 

చేరితిని. మజఅ (వ్రాత (పారంభించినాండను. నాడక్కు వదలలేదేమటి।క వి త్రయము 
వారు (గ్రహించిన సంస్కృతమూలము చిక్కించుకొనవలయునవి పోయినది. విర్ణయ 

సాగర్వారి (పతి సంపాదించితిని. పూనావార్శిప్రతి, దక్షిణాదివారి సంళోధిత్మ పతి, 
వావిళ్ల వారి తెలుగులిపి (ప్రతి సంపాదించితివి, అందేఒకటి కవిత్రయమువారి మూల 

ముకానట్లు తో(చినది.  శ్రీపాదవా రెట్లు (వాసిరో అని (శ్రీకృష్ణభారతమును వచన్ల 
భారతములను గూడ ముందుంచుకొంటిని. ఒక్కొ_క్క- ఘట్టమును ఈ అన్ని 

(ప్రతులయందు చదువుచు ఆర్థనిర్ణయముచేయ( బూవితిని. ఒక పెద్దకొండనుండి 
ఒర పెద్దబిండను విడదీసి పిండికొట్టవచ్చునుగాని కవ్మితయమువారి శబ్దములు 

ఛేదించి అర విర్ణయముచేయుట కష్టమని తో(చినది, కొన్ని నెలలుకూడ సంపుటి 
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ములు మూ(తవేసి యుంచితిని. కాని నా పట్టుదల సడలలేదు. నాచేత (వాయించు 

నది భగవంతుడుగదా. నిఘంటువును (వాయలేకపోయినను భారతామృతమును 

(గోలిన ఫలితము ఎక్కడికి టోవును ? అని తోంచినది. ఇప్పట్టున మా అన్నగారు 

'లేకపోయిరే అని విచారము కల్గినది. అప్పు డీ క్రింది విధమున జెప్పుకొంటిని, 

శే, గీ, (శ్రీ రఘూ త్రము దివ్య పాదారవింద 
వితత మకరంద మొకటి కవితయంబు 

గావ్య పీయూషపూర మొక్కటను (గోలి 

భవలతాలవితంబును బడయ(గలను, 

2 తే.గీ, అన్న నీ అత్మబలము నౌ కందియిమ్ము 

భారత నిఘంటు విరచన భారమునకు 

సాహసింతును నీ పదాద్దిముల కెరంగి 

వీరరాఘవాచార్య సుధీరవర్య | 

అప్పటినుండి (ప్రతిదినము పె విధాన ధ్యానము చేయనిది నిఘంటువు ముందు 
= 

కూర్చుండను. గొ. గోపాలరెడ్డిగారి ఆదేశానుసారము అకాడమీవారికి (వ్రాసినా 
డను. నాస్టితి 

క. విను డెబ్బది యేండ్ల గుదా( 

కను మానవులకు [గహోపఘాతంబులు గ 
ల్లు ననంతరంబ [గహముల 

పని వలవదు ముదిమి యెల్లపనులకు వలయున్. భార. ఆర. 5=-258 

అన్నట్లున్నది, అయినను నే నూరకొనక గడియారము దగ్గణ పెట్టుకొని 
దీనమునకు 20గంటలు కృషిచేయుచునే యున్నాను, దయతో నాయీ (గ్రంథమును 
స్వీకరించి ఈ (ప్రథమ సంపుటము ముద్రించినందులకు ఆం(ధ(పదేళశ్ అకాడమి 

వారికి నా కృత జ్ఞతాపూర్వ కానేక నమోవాకము లర్పించుకొ నుదున్నాను. ఇ(క 

ముందు (గంథ భవిష్యత్తు ఎట్లుండునో పక్షపాతవ్యాధి (గస్తుండనై ఇప్పటికి ఆలు 

మాసాలపై కాలమునుండి మంచమునం దున్నాను. 

నా శక్తి సామర్థ్యాలు తెలుపుకొన్నాను, ఒక మహోాసంస్థ చేయదగిన పనికి 

భగవానుండు మంద(పజ్ఞాండనగు నన్ను సాహసింప జేసినాండు. ఇందుంగల 
"మెటు(గంతయు భగవంతునిది. లోపమంతయు నాయది. కాన విమర్శకులు 
విషయము (గ్రహించి నన్ను కనికరించి సద్ధ్భుదయముతో దీవిని బరిశీలించి నన్ను 
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మన్నించి లోపములు తెల్పిన (గంథాంతమున అనుబంధ రూపమున 'దెల్బకొనుచు: 

కృత జ్ఞత దెల్చుకొందును, 

ఇస్పటికి వచ్చిన నిఘంటువులలో సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువులోని పద 

ములు వారా పదములకిచ్చిన వేర్వేజర్థములు భారతమునందు ఎ త్తి చూపవలయు. 

ననుటయే నా (ప్రధానో దైశము. కాన అర్హముల వరుస్మక్రమము సూర్యరాయాంధ్ర 

నిఘంటువు శబ్దరత్నాకరమును బోలి యురడును. ఆ రచయితలకు గృతజ్ఞు డను. 

ఈ రచనకు నన్ను. (టోత్సహించినవారిని చివరికొక సారి స్మరించి విర 

మింతును, 

1, చి. బందా వేంకట వీరరాఘ వేంద్రరావు. యమ్. ఏ. బి. యిడి. వేట. 

పాలెము, బం బాపయ్య జూనియర్ కాలేజి ఆం|ధోపన్యాసకులు. 2. వి. బూద 

రాజు రాధాకృ , యమ్. ఏ, పిహెచ్.డి. డిప్యూటీ డై రెక్టరు, తెలుంగు ఆకౌడమి, 
యూనివర్సిటీ డ్, హిమాయత్నగర్, హైదరాబాద్. 8. శ్రీ బొడ్డుపల్లి పురు. 
షో ముగారు, నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఆం  ధభాషా శాఖలో అదార్యుడు. nm చి. 

గు నాగేశ్వరరావు “వేలపాలెము, రావూరిపేట, గ్రామాధికారి. 5. శ్రీమాన్ 
విరు రాజు రామరాజుగారు ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ ఆంధ్రభాషా శాథాధ్యతులు, 

చివరకు నే నీ గ్రంథమును ఇంతవజకు నిర్విచారముగా (వ్రాయుటకు నాకు 
గల సుకృతమునుగూడ చదెల్పెదను. 1968 లో ఉన్నత పాఠశాల (పధానాంధోపా 

ధ్యాయ పదవినుండి విరమణ పొందితిని. అప్పటినుండి నాకొజకుగాని నా కుటుం 

బము కొజకుగాని నేను (ప్రాకులాడ నవసరము లేకుండ నాకుమారులు సర్వ 
భారము వహించిరి. వారికన్న మిన్నగ కోడం(డు నన్ను అత్యంత గొారవాదరాఖి 

మానములతో.( బరికించుచుండిరి. ఇ(క నాకు ఏ విషయమున విచారము లేకపోయి 

నది. ఇంతవజకు _పశాంతముగ రచనము కొనసాగింప. గల్షినాండను. 75వ ఏట 

నున్నాను. వ్యాధి.గ్రస్తుండను. ఇకముందు భగవదాజ్ఞ ఎట్లుండునో / 

నా జీవితమున మూడు వంతులు చేటపాలెము (గ్రామమున గడచినది, స్వ, 

(గ్రామాభిమానము నాకు వేటపాలెము పైననే గలదు. నాండు నేండు వేటపాలెము 
పౌరులు నన్ను తోడిపొరునిగనే భావించుచున్నారు. ఈ నిఘంటు రచనా గౌరవము. 
వేటపాలెమునకే దక్కవలయునని నా అభిలాష. 

ఓమ్ శాంతి శ్ళాంతి' శాంతిః 

ఇటు 

చబఫాలెము : బుధజన విధేయు(డు 

జనవరి 19879 } అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ: 



ఆం ధ్ర 

మహాభారత నిఫుంటుషవు. 

అ 

అ ఉధ, చేశ్యము 

ఓ. సమాన వూర్వవదముగా నున్న త చృజ్టార్థకమగు '“ఆ*అను దానికి 

కొన్నిచోట్ల ఉదేశముగా వచ్చును. 

వ. ఆక్కవివరుం డిట్లనియె. ఆది. 1-18. 

వ, అవ్వలను( గలయం గనుంగొనువప్పుకు విరా. 1-1] 

2, వ్యతిరే కార్థక _పత్య యపరమగునపుడు ధాతువుల తుది ఉ కారమునకు. 

ఆ దేళముగా వచ్చును, 

క. పీనుగు నంటంగ నగునే, భూ ా థఠతనూజుండనక వుయిలోడకన,. 

న్నీనీచపు/ బవె. బనుపరు గా నీపం వగునె పాపకర్యముగాదే 

విరా శ-10,. 

వ. వెడంగులగుటు గార్య వచనంబు లెయుఏగరు,. ఉద్యో. 8-28వ. 

కీ. జావవిభ క్రికముల న ప్హమి! ఆదేశయుగా వచ్చును, 

ఆ.వె. అందు నకులు€ డిట్టు అను దేవ తమ తమ, నేర్చువనుల వెంట. 

నెగడి బదు, వలయము. గాక నగరం దలము దప్పిన మెలం, 

కువల కొల్వు లియ్యకొనుట తగునె. విరా, 1-266. 

(నగర€= నగరముశు:దు) 

శ. యువ్మదస్థద్విశేమణబుం తుఏ ఉ శాకమునకు క్రమముగా “వు, రు. 

న్కు మ” వర్ణ ౨బులు “పరమగునవు కు ఆ దేశముగా వచ్చును. 

ఉ. ధరగిజు పాటిగా రనంగ ధాం |బసిద్ధుశ వై నయట్టి నీ 

చేర్మికి నీడె- “విరా. 1-50. 

గీ. వను వంటలచవా(డనై యా నరేదు. గొలిచి _విఠశా 1-96. 



ర్. ఆనంత ర్యార్థమును "దెలువును, 

సీ,=-అతండు మాణిభ(దుని ధనదభృత్యుః నియతి. దలంవ నన్నిధివేనె 

నయ్యమడు శాంతి. 5-847 

శీ, ఆశేపమును తెలుపును. 

క నవుషుండు పనుచువా(డు, విహిళానుష్టానపరులు పీరెబు పో 

లోకహితంబశు మనకున్, మవానీయమ కాక యెట్లు మానంగ 

వచ్చున్. ఉద్యో, 1-169 

7, అంగీ కారమును సూచించును. 

చ. అదియెల్ల నీ పలికి నట్టిద ధర్మువు లట్టయుండి బోధను లరయంగ 
వచ్చిన నథరగ్ణాములై. చెడు ఉద్యో, 1-884 

8. రూథాఖ్మిపాయమును చెం పును. 

చ. ఆది నభయ [పియం బెసంగ నార్యులు నిల్వరయేని 

ఉద్యో. 9_20 

బట్ట 2 (ప. 

విశేష్యరూపములు సిద్దించుట క్రై కొన్ని ధాతువులవై వచ్చును. 

ఆ. అధికరయము మెజయ నది పెక్కుతునియలు, చేసె నంతరమున 

శితశథరముల. | విరా. 5-101 

క్షే అవ్య 

1. అవ ధార ణారగ్గకము ః 

సీ, కామించియున్న( దత్కానమురాగంబున యతిరేకమునంజేస్ 

యాతణంబం- గీ, తనకు శుక్త పాతంబైన ఆది. 5-195 

చ+..కలపయు కమగుచున్న * ననాతన ధర్మ మిశ్తె అం,గ దవాన 

కర్మ మెల్ల మదిగా నిదిగా మును నిశ్చయించి వీరా, 1-179 

౨, నిశ్చయమును చెలుపును. 

క తిరిగి తిరిగి లోకోత్తర, చరితుడు నుజనుండు మత్స్య జనవి 

భుండు యుధి,ష్టిరు నట్ట యనగ వఏిను నిను గరమనురాగమున. 

గొలువరా నియ్యొడకున్ ॥ - విరా, 1.269 

' శ మధ్యమవురుష “ము, డుజ్' లమీ(ద వై_కల్పికముగా నను పయుక్ర 
మగును, | | 



ఆఆ 2 

సీ, జూదంబు కార్యంబి చెపును ' నఖాం 2.1657 

తే, వకాగచిత్తవృత్తి, వగుమ... ఆను, 4-847 

సీ... ఆనవ్యసాచి, దన మేనమట(దలి ధవశాజి( దోడ్కొని, చనియె 
నాతని కది చనచె చెపుండ ఆది, 8-208 

శం స్వయముగా-వరా వేశలేమి శతెలువును. 

క ఆఅయ్యురగ చహితుం, డొక్క(డ మకమై న్యంబు, ల్చక్క-_డ( 

చుచు నున్న వా డలంబున కంశే ఫీష్మ.8-66 

ఎల్, ఆవశ్యక మైవది, తప్పనిది యను నర్థము సూచిం చును, 

'లే.. .ఇమ్మహివిభుడు ధరినంతు డంగు(గాక చంవన వలయు! గవ 

/ కర్ణ. 8_98 

"6. బొత్తుగ-ఎంతమాతము అను నర్థ ముల "దెలువును. 

చ... వెక్కుభం, గుల బురికొల్వ నెవ్వరును గో_ల్లల సేయర యేమి. 

నెవ్పుదున్ (దోణ. 2.59 

(ఈ యర్థమున (క్రియల వ్యతి రేశార్థక రూపములకే యను[పయు క్త 

మగును). 

7, ఏ 'వార్థకము. 
వ. మత్ప్చతి శై లూమండ కాదు కితవుండుమ. వి. 2.168 

(నై_లూషుండు ఏ మాతమేకాదు. కితవుండునుగూడ నగును) 

శశ సం . అవ్య, 

గ న్యతి రే కార్భమును నూచించును. ఇయ్యది జు బదులుగా విశేవమ్య 

ములకు విశేషణములకు అవ్యయములకు [క్రియలకు ముందు(జేర్పం 

ఐడుమ. ఇది అచ్చు ఆదియందు గల పదములు వరమగునపుడు “అన్ " 

గా మాటును. “బు కారము వర మైనవుడు “అన్” వై కల్పికముగా 
వచ్చును. నజ్ల్ అర్థము లాణువిధములు-- 

టో. తత్భాద్భృశ్యమభథావళ్చ తదన్యత్వం తదల్పతా, 

ఆ (పౌళన్త్యం విరోధశ్చ నళోర్ధాః మ్మట్పకీ్తి రిచా 8” 

క) సాద్భళ్ళము (పోలిక) 

అనార్యుండు ల ఆర్యుడు కానివాడు; ఆర్యు(డై యుండియు 

ఆర్యుండు కాని వాండ్సు., ఆర్ల్యుని ఖోలి యుండు వాడు. 



శ్రే es" 

_ఉ..౨మాబెస ననార్యుండు క్యార్య్యమనందు ఛార్తశా, పా గజుడు 

, విరా, 5-16: 

. (చ "ఆభావము '(లేః పోవుట) 

ఆజ్ఞానము (జ్ఞానము లేః పోవుట) 

వ. పూర్యాచార్యులచేశ-నధినదితంబులగు మం|తంబులు నిందించుట - 

యజ్ఞాన బని :నీవాదంబు సేసిన నతండు కోపించి ఉద్యో. 1-201 

(టి) 'భేము ( వేలుపాటు) 

ఆదాసి (చాసి=ం'చి వెజినది) 

ఆ. 'ధన్యులార ! యే నడాసినే చాసినే, యొజుంగ6 జెప్పి పనుప్పుం 
డెల్ల దాని సభా. 2.24. 

(త) అల్బము (కొంచెము) 

అదూరము (కొ. చెముదూళ ము--సమీప ము) 

ఉదావారణము మృగ్యము 

(వ) అపాళ న ము (అఆ యోగ్యత _అనర్హ్యత ) 

ఆకాలము (అనర్హ కాలము) 

వ. కలయం గంపుసొ.వు నంపొాదించి య కాలనంధ్య నావహించిన 

విరా. 5.60: 

ఆ కార్యము (ఆ యోగ్య్గ్యమెన కారన్గము-శే మ రానిపని) 

వ ఇతడు ధర్మాధర్మదులకు గురుండు కార్యా కార్యని రూపకులకు 

శిక్షకుండు ఉద్యో. 1-లీలీక్- 

అనర్హము (తెగనిది) 

శే. వినుము దురోధనుండు చేసిన యనర్హ, మొక్కటియు లేదు 
- ఆశ. 1_98- 

(గృ విరోధము( వ్యతి శేకము ఏ౮ ద్ధము) 

అనీతి | నీతికి వ్యతి రేక మైనది-దుర్భ ము) 

క. వినత గడున్ వేగిరవడ్కి యనితి నొ య-+*డ మవియ నడిచే" 

నరేం చా ను 1-16 శల్య 2-299" 

అసిత ము దో 8.1‘4 స్త్రీ 1-47 

ఇల. విగీషణముళకు ముందు, 

అః వ్షము- ఆయను నకు వ్యతిశే మై ... [పయ 



+ఆతదకువయుం ట్ర్ 

క 'ఈనిష్ట ంబుద((దోవను సిష్షంబ్లు, జేయ నరుడు. గ ర్యాచరణం 

బొనక్చు. ' | sr ఎ శాంతి 45172 

లి, ఆవ్యయములకు ముందు 

అనంతరము (పిమ్మట) 

వ. అని యిత్తెఅంగున నయ్యిళువుర' నొండూరులకు నప్పగించి పుచ్చిన 

యనంతరణబ నకులుండు “పరా. 1=£55 

అచిడము (చిరముగానిడి- ఆగరాశ్వత మై నది=క్ొ ల(దికాలముంగునది) 

క. రమణీవర్గ్యతయ థర్మముతిచ్చు సుఖములు డుఃఖమయము.  లచిర 
ముల్ -. . .శాంతి. 5.228 

అం ర త్రఅము 'సం. వి, అన. 

అంక పదేశము. ల్ 

వ, అప్పొలంతిం దన యంకతలంబున నునిచిక్షొని. ఉరోర్టి. 4-288. 
ra 

అంకము సం. వి. అ. పుం. 

ఎ కే చివ్నాము, దుటుత్ను . 
శా , .వాహాన పరిమ్మా'రాంక నంఖభావ్య నం పత్కల్య్యాణునిం 

చేసి, ౬౪౪౪ విరా. 1-235. 

2. చేరు. . 
క, కంకుండు “ధరస్తినుతుండు, వలలాంకు(డు ఖీముండు విరా. 4-184 

లీ, ఒడి, తొడ “ 

ఆ. కొడుకు గూ(తు నెత్తికొని నలుండు, వార్ల పులకితింబు లయిన 

నిజాంకంబులందు వారి నునిచి యాదరమున ఆర, 2-198 

వం అత్తపోధనుండు మదియాంక తలంబునో నొఅగి నీ] దించుచుండ 
కర్ణ = 2_189 

"తీ. బిరుదు. 

క,..వీ, రాంకోక్తులు నిస్సాణజ, ఢాంకృతులును గలసి యుద 

టంబుగ6 కెటి గెన్ బు 2-138 

క. వవము 

“ క, నారాయణాలకో తలము," శీ రాజిల్లంగంూచి' ఆను. 1-288 

"ఈ అర్థము. నూ. ఆని. వారిచ్చిరిగోని యుచాషార అ మీయలేదు 



ఆంకించుు 

శ. ర; అమరమునం దీ యర్థము కానళాదు. మూలమునందును.. 

డో. హారాయణస్యాంకగ కాం  జ్యలంలీం, దృష్ట్వా శ్రియం పద్మసనమాన: 

వళ్లామ్" అని అంక శబ్ద మే కలదు. 1. 

వురుషోత్తవు కవీయము...వికృతిరూపచం(దిక:. 
. | వకృతి అంక; విక్ళతి అక్కు_-టీక వతము. 

విద్యార్థి కల్పతరువు; 
వికృతి అక్కు; (వకృతిక్ణీఅబ్కము;. అర్థము వడ స్థలము 

శ జ్ఞార్జ కల్పతరువు 2 అబ్కః = భుజాంత లే.అక్కుంటొమ్ము. ' 

నరసింహ పట్లాభిరామ రూపములందు. దవ్చ _నారాయణపస్వరూపము-= 

నందు లక్షీ తొడ నుండుట గానరాదు., వతస్థలమునందును': వాము? 

భాగమునను ఒక్కపారిగనే ద్యోతిత యగుచుండును. 

అంకించు దే. స. కి. యే. 

ఆడించు, జళిపీంచు 

వ. మన యోధు లాయుధంబు లంకించుచు నొండొరులతో విరుదులు - 

వలుకుచు ద్రోణ లికి]. 

అంకితము సం. విణ (అ. ఆ. అ) 

1. చిహ్నాతము చేయ(బడినది-గు ర్రింపంబడినది. గుఅు రిడ(బడినది. 
వ. ఆ నూతనూనుండు నిజనామాంకితంబులగు నారాచ ంబుల 

"2. కలిగినది. 

చ, ఆనిమిషనాథు(డుల |దిచలిశాంగద' తుంగ భుజాయుగంబునం, 

దనయుని( గౌంగిలించుకొని తత్హణ జాత నితాంత సమ్మద ౦౪ - 

బున( బులకాంకితాంగు(డయి, ఆర-1-శి55 - 

అంకిలి చే వి. 

కి లత, నంతోభము 

'దనువువై. చి 'యంకిలి చేటని . జెందంబునం. 'గొందల్తలబు - తోడి నిశ్చ, 



ఇఆంక్రురించు గె 

* యంబు నిద ంబొరయని కమదోయి మొగిడ్చియుండె 

విరా. 2.285; (శ్రీ 1.28 మౌన. 16క., 

ఆంకిలి చేర్చు దే.స. కి. చే త 

"కల(తపామవు, [పనన్నత వొందించు. ॥ . 

వ, పుండరీ కాకుండు శోకో వశ మనవచనంబులు "నిప్పి యంకిలి దేర్చి 

శాంతి. : 1-26: 

అంకిలి దేలు డే, అ. కి 

కలత వాయు (పనన్నతనొందు, చిత్సస్వాస్థ్యమును బడయు, 

క, అనుచరులలోని భూసుర్కు లనునయవచనముల( డేర్ప నత 

డంకిలిదే, జీన మతితో... మౌన. 168. 

వ... ధ్రైర్యంబుచిక్కంబట్టి యంకిలిదేలిన యవ్వీభు నాలోకించి 

స్రీ 1-28 

క ఆని యూఅడిలంగ6 జలికివ, విని |. యంకిలి రేలు చిత తృవృత్తి 

గలుగ నం, గన యేడ్చుడి7న్ ఉద్యో. 8-126, 

(ఆంకిలి అను వ్య _న్త(వయోగము గాన రాదు) 

అంకురము నం. వి. అ. న. 

మొలక, మోనుం 

క,..ఘనత్యగాఢ, యగు నవిద్య భూమిమయై బవు కర్శ వీజముల 

కంకురాది శక్తు లొన(గు శాంతి. 4-844 

అంకుర మొత్తు అ. (కి. సమ. ధా 

తలచూపుఎకలుగు 

ఉ...వాంధిపం బతకురమొత్ర్త మావలన నక్కటికం బొలయంగ 

మమ్ము నే వంకళకుం బోవనీక గరువంబు జగంబు |పళంస 
నేయ(గన్ ఉద్యో. 1-828. 

అంకురించు నం. అ. [కి (నామధా) - 

1. కలుగు-ఒదవు 

ప. వేగు బోకట నంకురించు మదంబున గెంపు గదురుట ని|దలేమి.. 



#8 అంకుళీవకే 

నగ శంకింపక యింవునోం గదియు విట్ విటజనంబుల' మనంబులం 

దిగుూచు 'లలినాలోచనంబులును విరా. 2-240 

2, మొలేెత్తు, కారో్యోన్ము ఖమగు . wo జ 

తే, ఛార్త రామ్హ* గడంగ్కి  మమ్ము6 బీజచిన పాటులు' మాననమున 

+. యంకురింపక చెడిపోయె, ఉద్యో, 8-76 

అంకుశము సం, వి. అ, పుం. న 

ఏనుగును వశ పటచుకొను ఆయుధము, దీనితో శేనుంగు కూంఖి స్థలభుంనే 

బొడుచుదురు. 

వ, అను పలుకు లంకుళంబున్నకీయం గుదియించిన, విరా. 8-2౧9 

(దీనిచేత ఏను(గునకు గుర్తుపడును గాన నిదె ఆంకుశము' అనంబడును. 

అంక్ -లవ ణి): 

ఆంగకము సం. వి. అన 
జ్ 

_ 1, అవయవము 

సీ. కరచర ాద్యంగకంబు లేలకొ రత్న, భూషణ (వకరంబు పొందు 

దొజలెం విరా. 1-186 

లి, శరీరము, దేవాము . 

మ, (వవర్ధన దశావిర్భావనంభావిశాంగకుండు విరా. 8-24 

క (వ్యు) ఆంగ మే వాంగక మ్-స్వా శ్థే కన్+ ఆంగము-ఆంగకము సమా నార్భ 

ములు. 
ల ల 

"కకక! > . .. అంటీ. ఉల 
థా 

అంగ జను (డు సం. వి అ, పుం, 

మన్మశ్లుడు (శరీరమునుండి పుట్టినవాడు) . 
ఆ. ఇరువులన్నియు మూసి శిశళ్నంబుమూయ కళగజన్మరిపుండు. 

శాంతి. 5-472 

'అంగజు(డు నం. వి, అ.పుం 

'మన్మథుండు (శరీరమునుండి పుట్టినవాడు) 

కా... .ఉద్చుకాంగ జోన్మాధు(డై = విరా, 2-880 



అంగడో వై, వ్. (చ అంగ్లణము. ఈగోనము) ' 

' [టూలువుకూటము-రచ్చ-సభి ఒస్యయేసభ, 
క. పవనజు గదయును, నీ గాండీవమును సెటంటోయె నంగటికిం 
_ శాంచాలొొ దివొచికొనివచ్చునెడు ' ఉదోోం..4-109 

అంగడి చే. వి. 

1. ఆపణము, దుకాణము 

స్కీ అందంబులగు "మేటి. యంగళ్ల నెల్ల" వస్తువులును ళోభిల్ల 
శాంతి 9-882 

చ...పచరింతు రంగడుల( గోమటు లప్పురి సిద్దరత్న ముల్ ఆది.8ఓ7 

2: అంగడి వీథి-వీథి 

స్తీ మఆయజ మృగమదావిల సలిలంజుల, “నీమ్ము గా నా ర్రీ9క్ళతంబు 

లయిన- లే, యంగళులనొచె గర్బూర రంగ చల్లులు. ఆది.. 6-1! 48 

శజ్జచర్శితము : 

ఈ శబ్దము. శ.ర.లోం గేవల దేశ్గముగానే చెప్పబడినది. నూ. ఆ, ని, 
లో గేవలము వికృతిగా నే (శ్రాయంబడినది. శబ్దమును శజ్చా ర్హమ్తును 

_తిర్తిశీల్సింప అంగడి*లో నియ్యది వై కృతముగాను, “ఆంగడి2లో నియ్యది 
చేశ్యముగాను కనంబడుచున్నరి. " 

ఆమ. రెడు [గడి = = అంగడి, 

గడ నాల్లుగీతలకు మధ్యగల స్థానము. సీమల మధ్య ప దేళము-చదరం 
గపు టాటలయందు గళ్ల నుపయోగించుట గమనించునది. గళ్లచీర-గడి 
కదలనీయను -అను లోకమునందలి వాడుకలను విచారించవలయుకుం 
కావున అమ్ముచోటు- అమ్ముడు [ గడి-ఇచట లుప, శేవంబునకు, బూ ర్త 
ఖిందువు గలిగి అంగడియైనది. - ఆంగడికలది అంగడివీథి _ అంగడొయెరటి. 
ఆగసాలవాని దుకాణము వందును వివిథ వస్తువుల విికయము 
విలుచుట. గలము గాన నదియు అంగడి యహ్(జడినది, “దుశాణము' అను 
(పకృతి. వ్యవవోరము గూడ చానికి గలుగుట.'విశజము. 

"ఆంగణము “ఫం, వి. అ. న; (వై, అంగడి) 
1. కోలుపుకూటమందు జెట్టులు పోరాడు' రతోము; 



10 అంగ (తాణము. 

వ. అని మెత్తన యియ్యకొని ,భుర్టించి గజాలన్యంజున నంగ్రణంబ్లు' 

సొచ్చి భూపాలుని ముందట భుజాప్ఫాలనంబు సేసి విరా. వీ 1% 

2. (యుద్ద)రంగము 

_ ఉఊ వేదండ ఘటావిపొటన విదగ్దత 6 బొల్చె రళాంగణంబునన్ . 

విరా, 8-176- 

ల, విశాల వదేశము 

చ. వాణజాలసం, వృతగగ జాంగ ఇంబగు నవీన మవహావావ వి భమంబు' 

నన్. విరా. 5-126 

4. ముంగిలి, ముందు పదేశ ము, 

వ. ఒకప్పుడు నము|దోపాంతమున నొక్క. గిరిగవ్వారంబున యంగ 

ణంబున వై రోచనుండగు బలిం గని శాంతి. 4-422: 

5. చోటు, [పదేశను 

వ. పుర బహిరంగణంబున. బటకుటీర | పకరంబుల పసియించి రట్టి 

యెడ. ఆశ. ౨169 

ఆంగ(తాణము సం, వి. అ.న, సమ. 

ఇనుపచొ కాయ, కవచము, యుద్ధవీరులు యుద్దమునందు. దొడిగికొను 

ఇనుపచొ కాయ, 

క. వారలు బహు (వశారాకారులు... కృష్ణారుణసిత పీత ఘనత 

రాంగ [ాణుల్ + ఆది. 2.09” 

అంగద దే. వి. 

1. కోవము, 

చ, ఇటు లద్భుత సంగర మైన చోట న, య్యనిమివచాథు( బట్టుకొని 

యంగద వృతు(డు (మింగ. ఉద్యో. 1-128-7 

ళో తతో జ గావా చే వేదం వృ(తోవీరళ్ళత | కతుమ్, 

అపొకృళ్యామివద్వక్తే) శ కఠ కోపసమన్వితః, 

సం; థా. ఉద్యో. 8-58 (వావి ళ్లు 

2. ఆ(శలి, కిండిమీంది యత్యాళ 



అంగదుడు EE 

(6: ఉ ,ఆంగదనాథు మింగిన వృకావళి ,దన్ 'వెనముట్టి కొన్న '.నర్వాం 

గములుం జలింవ వెగడందుచు' దిక్కులు”: సూచుచున్న' సొ, రంగియ* 

పోల (=. 1-17 

ల. ఉత్సావాము, కుతూవాలము న. 

వీ. *౨..ఆం, గదంగొని మెదళు లగల్చికనుచు...ఉన్న. నృగాలము 

: లును. శ - (ప్ర వ=శథ్రి! 

దీనికి మూలధాతువు “అగలు" (వికలమగు, భేదిల్లుం దీనినుండి): “ఆంగం- 

అంగద" అను రూవము లేర్పడినవి. ఆంగలార్చు--ఆంగలార్చు ఆను 

శబ్రములం దిది రూఢివడుచున్నది. అంగ లార్చు.-దుఃఖంచు; ఆంగ 

లార్పు-దుఃఖము "*వానిశేమి అంగా? బెంగా? అను లోకమునందలి 

వాడుక గమనింపవలసియున్నది. కెడ-కెడను; నెటి-నెజిక; వజ్ఞు-- 

వజణద లోవలె “ఆంగివైవ స్వార్ధమున “న చేరినది, ఈ పదమునకు. 

దుఃఖము, మనోవ్యథ, ఉప దవము-అను నర్థము లితర కావ్యము: 

లందు( గలవు, 

అంగదము సం. వీ. అ. న. 

“కేయూరము, భుజకీర్రి ' 

కం ఒ.కీరీటక్ంకణా కనదంగదములను దఅచుగా ధిర దొరలక్.. 

భీమ్మ. 2-184. 
క ఉరగాత్మకములై ; వు యువనీతములు వోరములు నంగదంబులుం 

బొలుపు మిగుల. సౌప్ని. 1- 98, 

అఆంగదు(డు సం. వి. అ.పుం 

వాలికి ఆకార యను భార్యావలన( బుట్టినవాండు. 

సీ మధువనం బఐదె చేడు మన యంగదుండును, వానుమంతుండును- 

మొదలై నవారు బలువడి. జూ-ళజాడి ఫలములానెదరు. 

ఆర. 7-9 చూ. ఆర. 7-60 మొ, 67వ 

ధృతరా ష్ట్రని పు తులలో నొక(డని నూ.ఆ.నిలో గఆదు, కాని 

ఆం|ధ సంస్మృత ఛారతముల “ధృత రాష్ట్రని "వు[తుఆ.. నామములు: 



= వెప్పువట్ల ఈ వేరు గానరాడు, "ఆది; 5.187 
(సం. భా; ఆదీ. 118-2 మొ 15: శో) 

"2" చూ. కురుకుమారు(కు. కీ 

ఇఅంగదేశము సం. వి. అ. పుం. 

భరగఖ-డములోని యొక చేశము. '-ఇది గిర్మివజమువకు. దూర్పున 
"మోణగాగ్నికిం బక్చిమమున నున్నది. (సం ళా నభా 81-17 మొ 

2కి ట్లో) | వస్తుశముం బెంగాలు, అన(జిడు వంగ దేశములో భాగల్పుర 

పరిసర ప దేశమని యాధునికులు ' చెప్పుచున్నారు; 

శ 

వ. కర్హాట గౌళాంగ వంగ మరాట లాట... జన వద ంబులుం 

చూ. ఆంగరాజు ఫీమ్మ, 1.40, 

-అంగన నం, వి, అ, స్రీ: ॥ 

ఆడుది. 

చ. ...జనమానుగి అంగనా సహితముగా(గ విరా. 1_44 

అంగనాకారు(డు సం. వీ, అ, పుం, సమ, 

ఆ(డుచాని యాకారమువంటి యాకారము గలవాడు. 
వ నేను నుగనల నంగనాపూర్వుల నంగనాభిధాకుల నంగసోశారు 

లను వధియింపకుండ |వతంబు పూనినవోడ, ' ఉద్యో: 4-400 
'అంగనాపూర్వుండు నం, వి, అ. సుం, సమ. 

మొదట ఆ(డదు"యె త ర్వాత మగ వాండెనవోంఢు 

చూ. ఆంగనాకారుండుం. చూ, శిఖండీ - 

అంగనానిధాను(డు సం. వి. అ. పుం. నమ 

ఆ(డుదాని చేరుగలవా(డు. 

చూ, అంగనాకారుండు, 

ఉదా; ఆంగ మ్మ, చేరంటాలు మొ, 

అంగము. నం.షి అ. నప్పుం 

+, అవయవము, శరీరమునందలి: భాగము కరఛొర్రణాధికము. 



వ :నశ్వాంగాలింగతమ హీతలంబగు నమస్కారంబు . జేసిన, 

విరా. 1-92" 

2. శరీరము. . 

సీ కంచుక మంగంబు శాంతికి మాటుగా, విరా 1-228 

క. అని చెప్పి గంటి నూపిన, ననిలతనూ భవుడు గనలి యా దుష్టా. 
తుం, దనయాదబ.ధునహితము, నసిచెవ జము పోలిళ న యె నం 

ము వొంగన్. విరా ల€-810 
లీ. వేద భాగమ. = వేదాంగము- వేదము యొక్క యర్ధమును 'జెలినికొనుటకు.. 

సాధ్యమైనది. 
ఉ. వేదములుం దదంగములు వింతలుగా వొక కొంత చేర్తు 

(దోణ 1-78; శాంతి 5-188. 
ఇవి యాయు 1) శిత 2) కల్పము 8) వ్యాకరణము శ) నిరుక్తము 

ర్) ఛందస్సు 6) జ్యోతిషము. 

1. ₹క:- -వేదమ. యొక్క స్పష్టోచ్చారణమును న్వరగతిని 'దెల్పు. 

శాన్త్రము. 

. కల్సిముః- వైదిక కరాగ్రిను ఖాన విధిని చెల్పు శా(న్మ్రము. 

. వ్యాకరణము?- శబ్దముల నియమించు శ్మొన్ర్రము, 
ఈ, నిరుకృము:- వ్యుత్పత్తఃర్థములలో( గఠినమైన వైదిక శబ్దము. 

లను నిర్వచించు శాస్త్రము, 

5 ఛందన్సుః= లతణ శాస్త్రము. 

6 జోస్థతిషము:- -[గవా శారశా మండలమును గుఅించిన. 

శాస్త్రము. 

4 పాగమల౭లో నొకటి. 

సీ. పాంగములయందు. జిత్తంబు మెల(గుచుండ శాంతి. 6.200 

ప్లా గమలు:- 1) స్వామి 2) అమాత్యు(డు ల) నువ్చాత్తు క). 
_కోళము 5) రాష్ట్ర ము రి దుర్గము (/ బలము, 

5. అప్పా గములలో నొఃటి 

“యమనయ మాద్యష్టాంగ, (కభూభ్యవన. నిర్మథధిత 'విశారనుచేశః, 

మలళలామోకమయాశ్శా, ' . శాంతి. 2.448: 

ఆజ Do 

క 



అంగరాగము 

అషాంగములు:- 1) యమము 2) నియమము 8) | పొణాయామము 
వా 

శ [వళత్యావోరము 5) ధ్యానము 8) ధారణము 7) 

మననము కి) నమాధి 

“6. చతురంగములలో నొకటి, 

సీ చతురంగబల మతిసాం[దత( గవిసిన- విరా, 4.62 

చతురంగమ లు;- 1) రథము 2) గజము కీ) తురగము శ) కాల్బలము, 

7. యజ్ఞ వడంగములలో నొకటి 

వ, మడంగ సమృద్దంబయి ,. .రాజసూయం బతిరమణీయ౦ంబయిన 

నభా. 1-294 

రాజసూయ యక్హాంగములు 6 

1) సోమాబొస్టము (వకాదళకపాలము) 2) ఇం(చాపౌష్టము (చరువు) 

8) పౌష్టము (చరువు) ఇవి మూడు శ్యామదకీణ యనబడును. 

1) అగా వైష్ణ వము (ఏకాదళకపాలము) ఇం| చావెవ్చువము (చరుపు) 
వైష్ణవము (తికపాలము) 

“శీ మనసు న డా 

ఉ.. సంగవిదూరితాకలిత శాంతరసస్ఫుట రోవాదిద్ధ బో, ఛాంగస 
మా, శీతా శల్య, 1.408 

లి, (వుం) ఓకే దేళము. 

ఆ, కురున రేశ్వరుండు పురికొల్చిం (అాచ్యక, లింగ దా&ి ణాత్ఫ్యులంగ 
బలము, మ్రేచ్చతతియు బెరయ మెయికోని శా(కిరి. 

[దోణ. 8-97, చూ. అంగ దేశము 

అంగరాౌగము సం, వి, అ పుం, సమ. . 

మేనికినలందు2 చందనాడికము, మైపూంత-చంద'నాదుల మేనికింబూయుట. 

వ. .ఆంగ రాగమాల్యాభరణంబుల సలంకృతులం, జేసిన, విరా, 8.166 

=అంగరాజు సం, వి, అ. పుం, 

1. ఆంగ దేశమువకు రాజు, కోర్టు(డు 

వ. మన్ననగల మానిసియగుట -నంగరాజునకు సంగరపాట వందు 



అంగ వై క ల్యము 15 

మాటలు దగుంగాక, మాన్యుల నధఃకరింపనగు నే, 

విరా, 4-220 

౨, బలియను రాజునకు భార్యయగు ను దేన్యకు దీర్చతముని (మామే 

యుని) వలన. బుట్టిన రాజర్షి 

వ. అనిన నబ్బలి “సంతానార్డి గాపున వెండియు నముగినిం [వార్జించి 

త త్పసాదంబు వడసి నుదెష్టనియోగించిన దీర్షతముండును దాని 

యంగంబులెల్ల నంటి చూచి వంశకరుండును నువోసత్త్వుండును 

నయ్యెడు కొడుకు నీకుం బుట్టునని యను గహిఎచిన దానికి నంగ 

.రాజను రాజర్షి వుళ్లును. ఆది. 4-286 

మూలమున నీతైదుగురు పుట్టినట్లు గలదు. _ . క 

ల్లో, అంగో వంగ; కళింగళ పుం్యడః నువ్మాశ్చ తే నుతాః తేషాం చేశాః 

సమాఖ్యాతాః స్వనామకథితా భువి. సం. ఖా, అది 88.56 

'ఆంగవంచనము నం. వి న. ఆ. స్త్రీ. నమ 

శరీర భమణము- దేవామును మెలకువతో. (దిప్పుటలు 

వ. ఆలు(గుల నొడ్డనంబుల నంగవంచన ంబులను _కేటుపోటుకి సవద 

రింపకుండం గెచికొని నోజ మెఅయుచుండు. (దోణ, 4.౨69 

“అంగవికేపము సం. వి. అ, పుం. సమ. 

అవయనములను విదుర్చుట - శరీరమును విదుర్చుట. అవయవచాల 

నము, శోరీరాచాలనము. 

౧ వ నిదాశునమయ మధ్యందిన దినకర మూర్తి యంబోలె దుర్నిరీక్ష్యు 
యయి యంగవిషే పంబున నంగారవృష్టి గురియుచు. 

ఆది. 7-106 

ఈఅంగపై కల్యము నం. వి. అ. న. సమ, 

అవయవలోపము-కుంటితనము, (గుడ్డి తనము. మొ. 

వ బలంబుగలిగియు నం-గ వై కల్యంబునం బరచ | కంబులకుం (వతివూ్య్యూ 

వాంబులు రచింప నేరమింజేసి రాజ్యంబునకుల దగకున్నణ= -; 

ఆది. 6.128 
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అంగళోధనము నం. ఏవి. అ. న. నమ. 

'శరిరమును కుద్దిచేసుకొనుట = చేవామును శు|భముచేయుట బావని 

శాచములలో వోకటి. 

సీ, అభ్యంతరము విను మావోరశుర్ధియు, నంగళోధనము బావ్యాంలు. 

“ఆను. 5-181. 

అంగనంధి:- సం. వి. ఇ. పుం. నమ... 

కీలు చెఅను, 

ఆ. ఆంగనంధి వికలమగుటయు( బోరుస్తా లించి యతడు గారవించి. 

శాంతి. 1-88 

అంగన పక ము;- సం. వి, అ. న,నమ. 

వడు అంగములు. 

వ. ఆవభానంబుతో రాజ్యంగ, “సప్తకం -బరయుం డని చెప్పి, 

శాం. 1-895 

చూ. ఆంగము-ప్తాంగములు. 

అంగా దంగాత్సంభ వసి_ 

వ. పురషుండు భార్యయందు (బవేశించి గర్భ మున. బు తుండ 

తాన యు్భ్భల్లు గావునః అ కాద జ్లాత్సంభ వసి యనునది 

యాదిగా6 గల వేదవచకంబుల యందును జనకుండును బు; తుం. 

' డును నను భేవంబు లేదు- ఆది. ఈ- 55 

ఆంగాదంగాత్సంభవనీ - నావయాదధిజాయసే, ఆక్యానై_. ఫ్యుతవా 
మూసి సజీవశరదళ్శకమ్ - ఉపజి ఘన్సి పితరో మం్య..కేణా నేనమూర్దని- 

సం భౌ. ఆది. 80-56 

“అంగారంగాత్ ” అను వైమం[తముే, దండి తనయుని మూర్థము 

చ్యామాణించునని సంస్కృత భారత మునుండి తెలియుచున్నది. 

సూ, ఉత్త రాభ్యావ భిమళ్ళశణం మూర్భన్యవ|భాణం దోజేణకోర్ణే 'జాపః 

నమత నామ చ నొరిళ'లి. ఆపన బి గృవ్యానూతము, 
| (a3 చ 

ఆను సూ భయము. 'గనుసరించధ యభిమంతణ మూర్దా,[ఘాణ బపములు: 

మూళును రె-డుమ |" మ'లతో -ఆరగవలసియున్న ది. కావున నాచారో 

యునందు ఇ [తద్యాయ: త? వే. నలు? ణడుచున్న ది. 



ఆరగార-కారుడు FT: 

ఈ మంత్రములు జాతకరగ్హకుందు. దండి బిడ్డను అభిమంతించు. 

నపుడు మూర్భాఘాణము చేయునపుడు దక్షిణ కర్షమునఎదు జపించు. 

నపుడు వినియోగపడుచున్న వి. 

' చుం్యతములు: - 

_అంగాదంగా తృంభవసి _ హృదయా దధిజాయనే _ ఆకా వై పుషత. 

నామాసి సజీవ శరదళ్శతమ్. 

అక్కా. భవ, పరళుర్భ్శవు హిరణ్యమ నృ తం భవపశూనాం తాం హం. 

శా శేజాభిజి భూమ్యసౌ. 

మం | ఆార్జి ములు :- 

“ఆంగాదంగాత్ _ అనుటచే. దితవయవమునుండి యని యర్థమ్ము 

(స్రీ సంభోగమునందు బలవ త్పయత్నముడే సర్వాంగ వ్యాప్త మగు. 

రేతస్సు (శుకం నర్వశరిరగమ్ - అని ను కుతుండు) విడువబడుచున్నద్ని 
వృాదయము కామమున కధిష్టానము. ఆందునుండియు. బుట్టువు చెప్పం 

బడుచున్నది, కాన 

“ఓపు|త $ నీవు నాయొక్క [పశ్యవయవమునుండి జనిన్చంచితివి, ఇట్టి: 

నీపు వుతుండను పేరుగల నేనే యగుచున్నాపు. నూజే ఎడ్లు జీవింవుము. 

“పాపాణమువలె స్థిరుడవు కమ్ము. పరశళువలె దురానదు(డవు కమ్ము. 

అనాచ్చాదితమలపుగు హిరణ్యము వలె రూవము గలవా:డ వగుము. 

వాత్సల్యాతిళయముచే గోవు తన వత్సమును హింజారము చేయచ్చు. 
మూచూచునటుల నేనును నట్టి పకుపాంకారముతో నీ మూోగ్టము న్యాఘా' 

ణించు చున్నాం(డను, కః నసూకె కై ౨9బాగ్ని కాండము త భామ్యము, ద్వితీయ. 

| (పళ్నము. 11-12 ఖండ ములు, 

వపవాంతరమున నీ రెండు ముం తములనే గాక దకీణశర్ణ జపమును. 

ని మం|త ముల క్ మూ(డన మం|త జపము కుగూంజే జేయుట. 

గలదు, . ' 

అంగా రకారు(డు . సం, వి. అ. పుం, 

. కుజు(డు= నవ[గవాములలో నొక.డు- ద్వాదళ రానులల్లో మేష 

“af ఖ్ 



18 అం గాగవన్లత్వము 

వృశ్చిక ములకు అధిషతి. 

వ. ఆచాధ్యుండు, ఆభ్వళ్థామ. వహితుండ్రై విము క్ష జలద జాల వియన్మ 
ధ్యంబున నంగారక నహితుండై న యాధిక్యుండునులబోలె 

ఆది, 6==9 

సంఛరింఛువాంకు, శరీరములను వీడించువాండు అంగాళ (బొగ్గు 

వర్ణ ము గలవాడు కాబట్టి అంగారక డను "పేరు వచ్చెను 

శి. భొవీరకుమారులు పన్ని రువుళలో నిశండు మొదటివాడు. 

వ. అంగారకుండున్ను గుంజరుండును ... బలాధఢ్యుండును ఫౌపీర 

కుమారులు వన్ని రువురు. ఆర. 6292 

భారత కాలమున నింధుసౌవీరములు శెండు జయ్యదధుని పాలనమున 

నుండెను, అయ్మదధుండే సైంధవుతనియు సౌవీరుండనియుం బిళువం 

బడెను. ఎ 

“నావీరో కుల పనూతులము" ఆరా 6-_182.ఆనసి _చౌవదితో నైంధ 

వుండు వలుకుటం "జేసి వారు జయ దధుని క్ఞాతులయి యయుండనోవు, 

సోరరులనుటకు' బలావాళానిక- విచారణోదు లతని తమ్ము లని కోటి 

కాసుగ్ర్టడు. ((డౌపది శెటీంగించెను.. ఈ పన్నీరువురు _చాపదీని 
నైంధవు( జె త్రికొనిపోపునవుడు వెన్నాడిన పొండవులతో. బోరాడి 

యం' దర్జునునీశే వధింపంబడిరే. 

అంగౌర పర్గ తము నం. పి. అ, నం 

అంగార పర్జండుగా నుండుట. 

మ...నా యంగారపర్గ్ల ర్ల త్వమిర,కనూ చాల్చన్ మది నరక నస్త్రవుతేనేం 

ఆడీ 750 

ఆఅంగారపర్గము సం. వి. అ. న. 

1, అంగారపర్డుని వనమునుండి (పవహించు భాగీరథీ తీర |పాంత మునకు 

గల నామము. దీనికి సోమ్మశవము ఆనియు( బేరు. 

వ ఇవ్యనంబును గంగా తీరంబును నంగారపర్థ్ణ ంబులు నా జగద్వొం 

తంబులు, ఆది, 7.89 

లి భాగీరథీ తీరమునందు( గల అంగార వర్డుని వనము. గంగానది యొక్క 



“అంగ్గరనుడు 10 
సోమ(శవ తీర్ధ మీంజే గలదు ఇది పకచ[కవుఠోమునుండీ దతీణ 
పోంచాలమునకు( టోవు దోవలో రగులును. ఇందలీ చేట్టు ఆకులు 

ఆంగారముల వలె నుండును, 

వ. ఇప్వనంబును గంగారీరంబును నంగారవర్డ్మ ంబులు నా జగద్విది 

తములు. ఆది. 7.89 

*అంగార పర్టు(డు సం. వి, అ. పుం. 

గంగానదీ తీరమున గల ఆంగారపర్శ్యము అను వనమున దుండు 

గంధర్వుండు. కుబేరుని సఖుడు. 

వృ అంగార పర్దుండను గంధదర్వుం డంగనా నహితంయి గంగకు నంత 

పొద్దు జల కీడార్థంబు ఆది 17-83 

వ. ఏనంగారవర్దుం డను గంధర్వుండ( గుజేరు సఖుండ. ఆధి. 7-96 

వ. ఏపకచ | కపురమునుండి సోదరులతో దడిణ పాంచాలమునకు( బోవు 

నర్జునునితో నోడిపోయి గంధర్యమా యశే చి|తరథ్తంబు నడసి 

చితరథుం డను వేరుగలవా( డయ్యెను. ఆద. 7-51 

ఆంగోరము నం. ఫీ. అ. పుం. న 

1, భొగు 
౧ 

ఆ,..నటికి యంగోఠములు సేయు, భంగోయైన శాంతి.2.800 

రి నిప్పు 

వ. నందినియు. దన వత్సంబు. బట్టికొ నవచ్చిన జనుల కఠిగీ చీరదోజు 

"రేంగి. యంగ విషేవంబున నంగాఠవృష్టి 6 గురియుచు ,4. 

ఆది. 7.108 
é ర అ, తి + B శ ఆంగారపృ షి సం. వి. ఇ. (బ్ర. సమ, 

నిప్పుల వాన, 

వ. న్గందినియు, .. నంగారవృస్టీ గురియుచు ఆదీ- 7-106: ఆది, 2.79 

ఆంగిరనము(డు సం. వి, స్. పుం. 

క్షం సుధన్వు( డను (బావ్మాణ యువకుని తండి, 



20. | అంగీకరించు. 

వ. తొలి ల్లీ (వవ్లోధుంఢు దై తగ్థజాతి నంభవుం డయు్యును దన.కొడుకు 

విరోచనుండును ; నంగిరనుండను వివుకొడుకు నుధన్యుండును దమ. 

తమ | పాణంబు లొడ్తుగా నొడ్డి యొక్క ధర్మనం దేవాంబునకు. - 

బన్నిద ౦బు నజచి తన్నడిగిన నితండుగొడు కింతడులా(తి యని తలం 

పక మధ్యస్థుం 2 సుధన్వు గెలిపించి యశనిశేత నిజతనయుని జీవి 

తంబు చానంబుగా( గొని వాని (బకికించె. ఉదోగి, 2_68- 

చూ, వివరము, సభా. 2-289 నుండి ౨48 వరకు 
£, ఒక ముని, బృవాస్సతికి సంవర్తునకు( దం (డి 

. (దోణ. ల్ 116; అశ. 1-42. 

ర, తివుర సంవోరము సేయంటోవు శంకరుని రథచ క రక్షకుండు, 
కర్ణం! 1-292, 

4, బ్రిహ్మమాననన తుండు శాంతి. 4-206 శాంతి. 6859 మొ 410, 

. ఆర, 5. 170, 

5, ఒక (బావ్చాణుడు “ ఆను, కీ-65€: 

ఆంగిరనుని నామము అంద అనేక విధముల బలుకు చున్నారు. 

ఆంగిరస్క ఆంగీరస, ఆంగిరస్క ఆంగీరస అనుపేర్ణతో విచక్షణ లేకుండ. 

బల్కుటచే నెవ రెవరో తెలియకున్నది, ఆందుచే మవార్షులు ' వివానా' 

విషయమున అంగిరప బుషి కలిసినను వివాహము చేయవచ్చునని. 

శాసించిరి. 

అంగీకరించు సం, న, కి. 

1. నియమించు, పనుచు, ఆజ్ఞాపించు, 

వ, కాలోచితకృత్యంబు లాచరించి యుక్క సారథి నంగీకరించి 

యరదంబు పూన్చించి సన్నర్ధుండనై ౪, ౧. వ. . ఉద్యో. 4840 

2, సమ్మతించు, ఒపుకొమ,. 

ఖ్ వః అమౌశ్చినిని కావల్రీతిని దన్ను నధర్మంబు వొందదను మాటను దన్ని 

యోగం ఐంగీకరించె, (దో. 2176. 

శి, పొందు, అనుభవించు. 
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అంగుడి 91 

కః గంగాతరంగశీకర, ' "నంగత మగు మ్లారుతమున సద్యన్సృర్శం, 

బంగీ రించు 'నెవ్వండు. ఆను. 2.109 

కీ. స్వీకరించు. వహించు. 
వ. పావకుండు నకల భూత ంబులు( జూచుచుండ నంబుధి, వెలువడివచ్చి 

నిఖిల లవర్ తార్టయిగా . నెప్పటియట్ల వావగ్రివావానత్వంబు 

నంగీకరించె,  . ఆర. 6-174 

| లో ఆవూాత;ః సర్వభూతానాం వావ్యుడ వవాతి సర్వదా. 

సం, భా. ఆర. 2281-21 (వావిళ్ళ) 

=అంగీకొరము సం. వి. అ. పుం. 

నమ్మతి, -ఒప్పుదల, . 

శే. =.మద్ధన మెది యని వీనిలోన,నొకటియందు నంగీ కార మొలయదు, 

క్వ: 2298 

ఒఅంగీక్భతము సం. విణ, అ. ఆ. అ, 

1. అడస(బడినది, కబళింస(ఐడినద్కి తనలో నిముడ్చుకొనంబడినది. 

క,4* దేవదత్త తం బంగి, కృత సక లతూర్థనాదోఖ ద్గ దతియగుచు( జేలంగ. 

“గడి గడు నొప్పారెన్..  భీమ్మ.1-107 

౨, ఆవలంబింప(ఐడినది,. 

.వ+..ఆను నీతి వోకర్టంబులు విందు నంగీకృత 'చత్రధర్యుం డగువానికి 
నిట్టివి-కర్తవ్యంలులు, సౌ_స్టి, 1-26 కాంతి, 2-159 

. "8... కలిగెంప(బడిన ది." పొందోణిడీనది. 

వం అంగీకృత పూర్వోత్త త్తరప్హ వంబిను, | | ఆది. 6-4 

4, స్వీకరింప(ఖడినది, [గహింపంలడినది. తవ వళము చేసకొన(బడినది. 

వ, ఆ ట్లజాత శ [తుండు సమ్యుగంగీకృతసామాట్యుం డయ: 

ఆను. 5.449 

“'అంగుండు సం, వి. అ: వుం. 
1. పోడళశమహారాజులలో నొకండు. (దొణ. 2.199 



లి ల్లుగ్గుట్లము = 

పోడళమవోరాబులు : 1) మరుత్తుడు , 2) సువోతుండు 8) 
అంగు(డు 4) ఖల 5) 'శ్రేశాముయడు 6) భగీరథు(డు 7 దికీవుండు 

8) మాంధాతృండు 9) యయాతి 10) అంబరీషు(డు 11) శశి" 

విందు(డు 12) గయుండు 11) రంతిబేవుంయ 14) క భరతుండు 15). 

'వృభుండు 16) జానుదగ్ను కడు. 

2 దీవిరభునిశొఢుశైన దధివావానుని కోడుకు. 

వ గంగా కూలముననున్న గొతమా| శమము? "కేక ' యా మహి చే! 
శతింపంబడి పరకుళామునిశే. తనక సికీచేన్యు “శాంతి, 2.92: 

అంగుటము వై, వీ (సం. అంగున్ట) 

బొటన వేలు, ఉంగటము. 

వ, తన యంగుటంబు వేలం గీజిన నతిదు భ స్మాంబుగాటీనం 

'శలగ్టి. 2-181: 

: అంగుష్తము సెం, ఏపి. అ, పుం. 

1. చేతి బొటన (వేలు, - 

వ ఆఅ సగత్సుజాతుం డయుక్ట | చమాణతూ ర్తి, ఆను, 1-818: 

జ కాలి బొటభ్య వేలు, . . = 

కళ్యా ఆంగుష్ట మొకటి మోపి మతధనుడు కూటేంద్డు నేసెందపము. 

a ఆను. 1-98 

(వ్యు) అంగా సాళా ,పాక్షాన్యేన రిస్టతి. - “ఆ. స్టా, 

॥ పాణిని ఇబ్టార్యాలు viii 8.97 

అంగు =హా సము. అని అంగుద్దశద్దమూ- వ్యుత్వ శ్రిని విత్తి వో. నము: 

నందలి (వధావాంగుశినే శెల్చుచుకడ. (ఐయోగమునం గాలి: 

లొటన్మ వేలుగ్లూడ౬ 'దెల్చుచున్ని, | 

అంగుళము; అంగులము సం, వి. అ, పుం, 

సీ. అంగుళంబుల నల్ల నలకలు గబళించి “కె మో్తివ్షియాని యొషస్సీంళ్లుం: 
గాయ్వు. ౨ విరా, 2810: 



అర్మఘిల | mB 

“వీ. . చైళకుది యవోబరముల వరిమాణకు. ఆడునులో 196 భాగము, 

వ. జలకాయము(డు గనీ వంచ్రానాగుశమా [శమం ,రథమ్ము ది 

నదుముడ. న్. కర్ణ. 8.819: 

యవలనణయగా ఒక రకమైన ఛాన్యము. బా శ్రీగింజి లని గ కాందటు. 

దీనికి దిశ్యామ్నాయముగా అం ధ్రజేళమున" గోధుమలు వాడు 

చున్నారు. యవోదర మనంగా 'యవగింజ యొక్క నడిమి వెడల్పు, 

(వ దేశము. ల 07 

6 యవోదరములు = 1 అంగుళము; 1ళ అంగుళములు = t 

_వితస్తీ; 24 అంగుళములు బేక 2 విశన్తులు ఇ ఒక పహొన్తము. 

అంగే పాణౌ లీయశ ఇతి ఆంగుళః - అని చేధి(వేలిశే వ్యుక్స చరి 
మిత మైనను కాలి _వేలికిని వ్యవవోరము గలదు, 

కట్ట wT (( పః స Op 

అంగు? సం. వ్ ఇ. ఈం, తీ 

(వేలు 
చ, .,కర్రాంగ్లుళులం గపోల మిం, ఫుగ( బుడుకుం, విరా. 1.247 

చూ. అంగుళము. 

వ్రంలింగముగా కాళిదాసు (వయోగము గలదు, . 

సంవృతాధ రోస్ట్రమంగుళినేతి, ఆం శాకుంతలము: 

అంగు? తొాణము స సం, వి. జన 

ఆలగుళ్తి కవచము, వింటినారి . రెబ్బళగుల కుండుట ఉడుము తోలుతో. 

గుట్టి చేతికి దొడిగికొను కవచము. 

కా. = .దృర్లవాన్తుల్. ఖిద్ద గో ఛాంగు9, (శాణుల్ . అకి, C10 

ఆంగుళీయకము సనం. వి. అ, న. 

ఉంగరము 
వ, అంగుళీయకరుచు లడర నైటి భా(గి పడియున్న కానుదండంబుల 

వలన. విరా. 3-286 

అంఘ్ నం* వి, ఇ. పుం 

. వాలు పాదము 



ల! అం| ఘితలము 

శ్ సీ అఖిల లోక నమస్కృతాంఘి నరోరుహా.' . oh. 2.60 

అంప తలము నం. వి; అ.పుం. నపుం 

'హేరము, పాదము యొక్క ఆడుగు భాగము. 

పి నెత్తమ్మి శేకుల మెత్తదనము చెల్యి యచ్చనంశేట్టిక ట్లంద మొంది 
యం ఘీత అలములు | విరా. 2.52 

అంచత్ సం. శత 

1 ఎఒప్పుచున్న, వకాశించుచున్న. 

. నూ లిని,. .జనాంచద్భ క్రి వికితమూ.ర్తీం విరా, &-277 

అంచలము నం. వి. అ. పుం. న | 

* వ్యన్త్రపు( జెటి(గు, బట్టకొంగు. 

వ. ఆందోళిత ర క్తాందరయుగళాంచలుండుమే, “విరా టి 

8, కొన, చివర, తుద వ. 

'ఉ. .. తేరితోడ నజుపీనుంగు నీడిచికొంచు. బోటి వేనాంచల భూమి 
కిం బెలుచ నత్తురగంబులు వివ్వాలంబు లై. "దో, 2-74 

ఈ శబ్దము నూర్యరాయాం[ధ నిఘంటున్రనందు నవుంసక లింగ 

ముద్ జెప్పబడి యన్నదిం 'వాచస్పత్య 'శబ్చర శ్నాకరములండుం 

బుంలింగముగా( జెప్పంబడినది* " పోమన శివరామ అప్పల పరహ్యశ్థేత 

'నిభుంటువునలదు( చుం నపుంసక" లెంగముగ కెప్పయణడినరి.. . 

వృన్త్రస్యాంతో మఠతోంచలఃో వొలోయుధ నిపంటువు " 

కక శాంచలమివ' పీన న్తన జభునాయాఖే” డరృటుండు. " 

అంచీతము నం. విణ (అ. ఆ, ఆ) 

1. అంద మైనది, విలానవంతము, 
గీ, పొండు, తనయ మహిషి 'యంచితగతిం జనల రాజువీధి.... 

విరా, 1.294 

లీ. పొదుగంబడినది, కూర్చ(బడినద్కి ఖచితము | ౧ వె 

వ. ఆతమణంబ పాండవులు రాజ యోగ్యంబులయి రత్నాంచితంబులగు 

~~ 



గ్ రథ్రంబు ,అెక్కిం ఆది; 7-288 

అంచితుండు సం: విణ. ఆ-''పుం. 
“é 

వూజింప(బడినవాడు, గౌరవింపయిడినవాండు. 
. స్ట 

క, ఆతా డతి| పీతుండైై, శాంచనమును రత్నంబుల్సు నంచితుంగాంజేసి 

యిచ్చు నప్పుడ నీకున్. ' _శాంతి.8-48' 

అంచ వ వి (నం: వాంన) 
~ 4... ' i 

వారిని. | | 

సీ. లలింతబులగు మట్టియలచవ్వ డింపార, నంచ 3 వడి నడ నల్ల వచ్చి 

విరా 2-68 
అలీ 

ఉఅంచపిండు చె వి 

_ హంసల సమూవాము 

వ. (పోవులు గొనియున్న [వేవులవలిన లావుగల యంచపిండు చేరా. 

& "కలి నణిములీిం లెటీకిన, విరా, 8_988 

అంచసిడము మి|ళ (వై జే 

వాంన చివ్నాముగల ధ్వజము: 

"చ, మది. గొనియాడి యా రిపునిమర్జను, డంచనీడంబు (దుంచి 

అళ్వ. 4-59 

అంచు! శే. వి 

“1. అ|గము, కోన 

సీ, ఎనిమిది యంచుల నెనంగు మెజుంగుల దారుణంబగు గదా దండ 

ము | గ-లే, రేఖ సారించి శల్య. 1-168 

9. ఇచట కాలావయవ రూపమైన బుతుపు చెప్పబడుచున్నది. బండి 
" కంటి తొలి-చ|కనాఖి అంచు = బండికంటి : యాకు అని యన్ని 
యాంధ్ర నిఘంటువులయందు గలదు, "కాని యిచట. నియ్యది 

ళీ 

యర్థభేడమును నూచించు చున్నది. ఏలయన. ' 



డక ఈంశు- 

శ. విను మాఅంచులు లం(జెం, డనుపమ భారేలునునై. నిజాస్యము- 
విశ్వంబును బొదువం దిరుగు శాలు చినుచశ్రవఖ .కుత్తతోర? 
నుది యడంగు గువాన్, శాంతి, 5.162: 

ళా: ఆవ ర్లమాన మజరం వివ _ర్తనం 

షడ్డాఖీకం చ్వారశారం నువర్య 

యస్యేద మాస్యోపరి యాతి విశ్వం 

త క్యాలచ[కం నిహితం గువోయాం.' నం, ఛా శాంత వినర. 92 

ఇచట తిక్కన సోమయాజి 'పళ్లాఖికం' అను పరమును “అజంచులు' 

అనీ చెప్పి యుండుటజే “నాభి "అంచు నమానార్థ్ధకములగు. 

చున్న ఏ, అప్పుడు, 

అంచు = తొలి (రం|ధము) ఛార = ఐంభికంటి యాకుంటగు' 
చున్న వి. 

వ, -ద్యాదశార చ్మకుంబ్లులిబ రివ ర్రింపించుచున్న శారి భాయ్యుర (గుమారుల 

ete 1.108: 

“యదపి తచ్చ[కం ద్యాదశారం యర్ర్వై కుమారాః వరివర్భయ తి 

కఒపి షడ్భతవః; సంవత్సరళ్చ[శక్.. : = సం, “ళం ఆప్, CE. 

అని యుండుటచే పన్నెండును బ౭జికంటి ఆూాకు ఇని యే. తేలు 

చున్నచి. నన్నయ త్రవోకని .౧జచట మూజముశే ఇ్యపయోగించు' 
టనే నర్గవిశేషము పాధింవ వలనువడినది కాదు. 

కాని యిచ్చట కవీ(బవ్మాకును బమ్మెర పోత రాజు మవ్లోక్ర వికిని' 

భాషాంతరీకరణమున భావభేవము గానవచ్చు చున్నీతి. - 

“వం జెం డంచులు నాజు గమ్ములును మూయతు డొలులణం (గలిగి- 

నంవత్సశాత్యకం అయి క్లుకచ్నక్రం భ్రయిన మఘాగ్యృష్ణవి రథము. 
వాగం ఈ20 1 

యవైశ్టకంచ [రం రాద శారుం వేని లి భాభి” 
సం. భాగ. D._21.11 

ఆరము- అంచుగా + నాల ధ్రికరింవయిడినరి, 

నాలి- అంచుగూ.: ీప్పీనవాండు తిక్కన. 



జను రక్షో? 

నమఫ్రాలఢ నిఘంటుకులుత్ల ఇలను క్లాజండికల్లియాకు” - అని 

శెవ్నుటకు భియ్య. బొక్కటియే' ప్రమాణము : నుచావారించి' 
యున్నారు. .: (వయ్తోగాంతర మును తవ లై ఈ. భారతము 

నందలి యో 'ఆంచుో_.శట్టముత్తు సమానమైన నంస్కృత శారత 
శ్లోోముతోఃలోల్మి చూడరై 0... .- 

మఖీయు ఈ (క్రింది భద్యళ్లోశముల గరతునించునదిం 

ఆః వ్య కన వభార మవగక నాళజు, పోడళక వికార నువరిమండ, 

లంబు[ధువ మధిష్టిశం జాతగ్తిజేతంజకంబు: కఠుగుచుండు. గాల 

వళత, శాంలి. 4-279 

శో అవ్య కనాభం వ్య కారం వికార పిమణ్ణ్లలమ్ 

శే త్రజ్ఞాధిప్టితం చ|[కం స్ని గ్ఞాతం వ్వర్దతే (భువమ్. 

నం. భా. శాంతి. 218.10 

ఇచటను తిక్కన మవోకవి “అరి కట్టమును ఛారగానే యసు 

నదించి యున్నాండుం'. కావున ,“దినుమాజంచతు', రను షధ్యము 

వండు మూలముళోని. చాధిని విడిచి యరము వీనికొని యథేచ్చ 

బలికి యుండుననియు నియ్యది స్వాతం త్య[వభావం బనియు6. 

శెప్పుట పొనంగదు. 

,కవి,బవ్యాముతమునణ 

పాలి = అంచు 

అఆరము = ధార | సమా వార్ధకముల గానే (గ్రహింపక తప్పదు. 

కావున అంచు = బండికంటి తొలి! [| 

ఈ 'ఆంచు' శబ్దము ఆం ధనిభఘుంటుకారులు వైక్ళత మనీయు. 

బీనికీల. (బకృతి “అంచలి ఆన్లు' పదమనియు "ఇఇజ్పియున్నారు. 

కాని యిది జేళ్రముగానే “కనిదించుచున్నది. గ్ 

ఆంచు = పీడించు, చేధించ్చు గాయవథిచు. 

“చ, కళుకని(దొల్రి తాని శెసలగన్నులం జొచిన వాని చేయు నా, 
మనసిజుంఢంచుం గోయిలల్లు మట్టు నలుళ్ నవయించు.. భెమ్మెరల్. 



గేనుకని నిన్ను:చిప్పో డిదిన్ను ల జూచిన చాని నేసె చా, 
- మనసిజుండంచె గోయిలేలు మై నలుల్ నవయింపే దె మ్మెరల్' 
కోయిలలు అంచునద్ ముక్కుతో. బొడుచుట. మూలిమునం గదా! 

అప్పుడు వడునవి గాయములు-బెజ్జములు' 'గచాకో శాన, 

ఆంచునకు తొలి-రం| ధము అను నర్ధములు తిక్కశేకాలమున చాపి 

లో. నుండి యుండవచ్చును: ' తరవాత. 'ఛాళ్వళ్టము నశించి 
నది. కృభంతభావము -. మజ్యుగు పడినది, 'ఇంకమూ 

అనుచు = పంపు, పోవునటుణం జేళ్లయు 3 ఉద్యో. 4-276 

ఒకదాని లోనికి మణొకచానిని చొప్పింప ఫాధనమైనది తొలి 

(రం| ధము) యే గడా! దీనిని బట్టియు _తీక్యున కాలము నాంటికి 

అంచు = తోలి, రందము ఆనునర్భమే న్యూసచారములో నుండి 

“యుండును, 

అంచు? చే న. (కి. శశ 

"1, అనుచు అని పలుకుచు (అను ధాతువు యొక్క. శ తగ్గక రూపము) 

చ, పోమజమున్ "వెన నేయు డంచు' జోదులకును కేయివీ చి. 

భీష్మ, 2260 

2, ఆని తల(చుచు. చూ, అను, 

చ...ఏ తలంపు వచ్చునొ యీకని కరేచు- జూడిశ న్కు రముగ. 
శా, హేల 

కొనయందలి ఎడము. 

వ. 'పట్టావృతనయన యగునవ్పతి వతదృష్టి పట్టంబు. 'నంచునం దునం జని 

యజ్జనపతి నఖంబులరి జెందిన నవి గందిన, స్రీ. 1-176 

ఇఆంజనపర్వు(డు సం: వీ. అ. పుం 

ఘటోత్కచుని కొడుకు. ఆశ్వశానుచే సంవారింపంబడెను: 

"వ తిర్దనుజతనయుం డేజనపర్వుం డశ్వళ్థామం దలవడీ. [దోణ.క్-72 
ది ఛి 



అంటి. 29: 

అంజనము! నం.వి, అ.పుం 

పళ్ళీమ. దిగ్గజము (పడమటి దిక్కునందలి మగ ఏనుగు) 

వ. అంజన వామనాది దిగ్గజంబు లెశుట్టివి యని. " 

థీష్మ. 246 

అంజనము? నం. వి, అ, పుం 

ఒక కొండ, కాటుకికొండ, 
వు అచ్యుతుం డడ్డమ. సొచ్చి దీర్చ వృత్త పీనంబు లగు వావాువుల 

వాలాయుధు. బట్టి cl లానే. లంబు గదిసీన యంజనమహీధరంబు 

మాడి... శల్య. 2.297 

అంజనము నం, వి. అ, న 

1. మాలిన్యము. _ 
క్ర ..అంజన రహిత, ఈ్యాలిళయ మెనంగ 'వెలింగడు. అను.4ఉ-194 

“వ పావము ". 

,' . మ...దూరాంజనా. య ఆను, 448. 

అంజన రహితత్వము సం. వి, అన 

పాపము లేనితనేము, నిర లత్వము. 

కం..అంజనరహత, త్వాతిశయ మెనంగ వెలిగెడు. అను, 4-194. 

అంజన రహితుండు సం. విణ, అ. ఆ. అ. 

పాపము లేనివాడు. నిర్మలుడు, 

,, 5..-అంజన రహిత, 'త్వాతిశయ మెనంగ వెలింగెడు, ,అను, 4-184 

అంజలి న సం, పి, ఇ, పుం, 

చేతులు జోడించుట్క దోసిలి, 

"ే..,.నారద మునీందు6 డంజలి నమిత మైన, ను_న్హకము( జేర్చి. 

ఇంతి. 4-209" 



వుట్టి. అంజలికోము' 

ఉతంజలిత ము సం, వి. అ, పుం. 

1. ఓక విధమైన చాణము, దీనిని అశినుకుష్తుడు శధ్రుమోట్రై. 

[బయోగించెను, అల 

వం భల్ఞాంజలిక కుర పకూ ర్మ నఖర వళ్ళతి కాణ నేణికా వితా 

నంబుల వెగడువఆ చిన. (దోణ, 2-89 

శీ. అర్జను;డు కర్డునివై | బయోగించి తలదుంచిన స్వకీయా(న్త్రుము. 
.మ., .. కూరంపు టొప్పారు నం,జలికంచై న మవో(న్హ్మముం దొడి 

వీకర్ష ౦ బుబ్బువం "తేయూదున్ . | కర్ణం 8.858 

సంస్కృత భారతమున దీనిని గుటించొ యిట్లు చెప్పబడినది. 
9 సూర్యునె కాంతివంటి కాంతి గలది. 2) మర్శముల ఖేదించు 

నది* తి రక్తమాంసముల దూసికొని ఫోవునది శ్ర ఆగ్ని 

సూరులతో సమానమైనది. ల అమూల్యమైనది. 6) శరాళశ్య 

తాగానుర్లలా వారించుటలో (ేష్మమైనడి. 7) ఉగవేగము 

గలది. ర్ప)కులికశక్తి గలది? 9) ఆశలిగొని ఆజచికొనీవచ్చు 

కాలుని నోటివలె నతి ఘోర మైనది. 10) శివుని శూలముతోడను 

విష్ణువు చకముతోడను నమాన మైనది, 11) భయంకర మైనది. 

12) జీవకోట్టను నాశనము శేయునది. 12) చేవనంభఘములకును 
దుర్నివార్యమైనది. 14) న్వకీయ మైనది. 

' ] వం, భా కర్ణ. 92.41, 42, 48 

ఉఅంజలిపుతిము సం. వి. అ, వును 

చేతులు రెండు కలిపి వట్టుటచే నేర్పడిన వోనె, దొవ్పవంటి దోసిలి. 

వ, లలాటోవర్ఖోగరబున నంజలిపుటంబు ఘటించి విరా, 1-18 

కాశీ 

అంజి దే. ఏ. 

ఆడుగు, పొదము.. | 

ఇది “వాజ్జ' పదమునకు! జాకాంతరము. 

సీ, ఏనుంగు వాజ్జ ( అంజ) లో నెల్ల సత్త్య్వంబుల వొజ్జలు, నడగిన 



-ఆంటలాడాకు టీక 

యట్ల పోలె, ఇంని., ₹-289 

ఈవీ 

ఆంజు దే, అ. (కి. 

వెజచు, భయపడు, వెనుకాడు. నం చేహంచు' 

ఉ, ..ఇంతట సంత సింపరా, చెప్పుడు నంత కంజ నట యొక్కడుగోరిన( 

బాలకుండ దే. GE Se h_8TH 

శో. కాజ్యే శాన్ స్థామయిత్యా (గే మో వేతీర్వినశిష్థనః 
నరర్రమప్యేశ చేకనక్టా చాలం సంజయ కస్యచిత్ 

శాత సంవ్చాత్య జ్రీవా మో ద్విషతాం మావళంగమః 

నం, భా. ఉద్యో, 8067 

స్థాసయిక్వా౬ గే నో వేక్యున్వ వినశ్యతః- (నీర్భ య) 

అంతు దే, వి. 

అనుట. 

ఉ. నీ విటు లంట వాగు మ, మ్మీరనమెత్తి కీడ్చణిచి యింతలు సేసిన | 

చాన. - ఉద్యో. 8.74 

అను భఛాతువుయొక్క కృదంత ము. చూ అను, 

అంథంగ ట్టు; అంకుంగట్టు చే న్మక స, ధా. 

1. ఆరోపించు మావు, నేరము నిలుపు 

కం. ట్లంటంగట్టం దగునే, యంటకు నని బోయ యిట్టు లనియ 

న రేం[చా, ఆను, 1.39 

డి. కదలకుండు లాగున నొకచానితో నొకటి బంధించు. 

కం ఆ పవనజు నతిఘవళలతీ, కాపాళా వలుల నంటగట్టించి ఆరి, 5.171 

అంటందా(తు; అంట(దాంకు చే. స, (క్రీ. స.ధా 

మిక్కీలి వెంబడించు. 

వ ఆ సూశనందనుం డ'క్లేచి యార్చి యంటందాంకి విళిఖిఖలు 

నిగిడించుచు, కర్ణ 8.15 

_ఊం.సుళగు లొక్క_ మొగిన్ వెస నంటచాడి. ఏిరా.6.88 



త్రిక _ అంటేగట్టించు? 

క oa ల 
ఆంట(గట్టించు చే. న. కి, (వేర 

కదలకుండులాగున ఒకదానితోవొకటి బంధింపంజేయు . 

క, అ పవనబు నతి ఘనలతి,కావాశావలుల నంట(గ ట్టించి. 

. ఆది, 5-171. 

అంట (గబట్టు శ. నం కి. సధా 

కదలకుండ నుండునట్లును. క దిసియుండునట్టును గట్టిగా( బెట్టుకొ ను... 

సీ, నఖిలనె నను నలువెన వెరవున, ముకెయుటంగిటి కటి విడువ 
ఉల = ణ్ శు లు ల 

విరా, 1-101. 

అంటె(బట్టు చే, న. (కేం సుధా. 

గట్టిగా ఇంధించు 

వ. అంతకు కింకరు లంటంబట్టి కట్టి కొనిపోయి కోసియు. ఆ 

ఆను. 4-288: 

అంటనార్చు చే. అ. |కి. స ధా 

బిగ్గజగా నఅచు, బొబ్బలిడు 

వం చెక్కం|డతోడం బెనంగు పుత్తుం గనుంగొని యర్హకుం డంట నార్చి, 

యడరి యంద జుకన్నిరూపులై. భీమ్మ. 1౨82; భీమ్మం 2_118- 

అంటనిది చె. విణష/ అంటు = స్పృకించు, తా(కు* 

శా; "రానిది. ముతుస్నా నముచేయని (స్రీ-ముట్టుక. 
“టే 

క...వతిత నం,టనిదాని నగ్న( జూడం జనదు, ఆను. 4.115. 

వ్ న దివా మైధునం గచ్చే న్న కన్యాం న చ బంధకీమ్ 

న చాస్నాతాం త్రయం గచ్చేక్ తథాయు ర్వింద తే మవాక్ , 

. నం, భా..ఆను 161-118 (నిర్ణ య);. 
a 

అంటరోనిది ద. విణ 

“ఆంటసిది, ముట్టత 

- తేంసథ కట్లు పాంచాలి నంటరానిదాని నొంటిచీర, తోన యున్న 
సాధ్వి. 

శల్యం 2.20౪ 



అంటు 88 " 

అంటసిలంబడు డే, కర్శుణి శి/ అంటనీలు 

నేలకు ( దగులునట్టు కూల (బడు 

క, గురుని రథ చ[కము ల, క్కాలంబుక సమరబయ, క్రీలోవము చెలియ, 

నంటసిల(బడియె నృపా. | దోణ, b-817 

శ్ తన్య వూర్వరథం పృథ్వాన్ శృతురంగుళమున్నతః 

బభూవైవం తు లేనోక్తే తస్య వాపోో౭. స్పృశన్ నుహీన్, 

“నం భాం (దోణ. 191-58 (నిర్గ } 

wy 

అంటసిలు చే + [కిం 

కలకు దగులునట్లు ఆా(కు: 

చూం ఆంటసిల(బడు 

అంటు శన కి. 

1. తాంకు, స్పృశించు, ముట్టుకొను. 

ర్, పీన్తుగు నంటంగనగునే విరా. 4-10% 

వం శేనును చానిం గరతలబబున నంటుచు ధరణీతల6బున( గూర్చుండి. 

| ఉద్యో 2-121 
చ ఇంతకును మాన్యభవచ్చరణుబు అఆకెరన్ roe 8.856% 

2. ధరించు, వహించు, అమర్చు 

చ. కటకట ! నా పరాక్రమము గాసిగలజ గ్రముచేత. నంటి శే 
భీష్మ. 2_161. చూ ఫీష్మ, వి 1 రీ 

తీ. నీటితో( రాడు, నీటితోందుడుచు 

=. సీ...నయనంబు అంటిన నలినహితుండు - కే-సమైదంబునం చేలు. 
. | +. అను, 2.2685: 

4. భుజించు, కుడుచు ఆవారించు 

చ. పగలును రేయు( గుడ్చి జలపానములోనుగ( గుడ్చు నష్ట'తు, ప్టిగ' 
నొనరించి మద్ద్యు.' డెకటిన్ నడుమన్' మణి యెప్రు నంట కే 

మిగతిని : ... ఆను, 4.164 



ప! అంటు 

ఆంటు"* దే, అ. కి. 

1. వొత్తు, తగులు, అతుక్కు క ఆచుకొను : 

[వసే స్పెద మున ( దోంగి ఫాలంబు తో నంటి, యుగ్మలి నీకురు లొప్పు 

ను విరా. 2-166 

2. పట్టు, ఆక్రమించు 

వసి మ్మ మర్లు జెద వ బంటునొక్కొం . మౌన, 157 

వ బద వు,. పొద ప. [కము అలముకోను. 

క్, మృళాళంబున నం,టిన రొంపి జలంబుల్మం గడిగి నను బెడంబాసిన 

|కియ* శాంతీ. లీ-588 

శే నించు. 

తే బొగ్గులకుC బోలె మొచలంట( బొడువ( జనదు. ఉద్యో, 5_62 

శే. కలుగు, 

సీ, ..అతండు దొడ్డ, నారసమున వాని నదరంట 'నేపిన 
[రోజ 2 2.76 (ఇది పాశాంతరము) 

దీనీ . తుమున్నంత మునకు ఇకర ధాతువు అను పయుక్త ము లగునపుడు 

1- బిగ్గఆగా (అంటనార్చు) 2 గట్టిగా (అంట(బట్టు) క, కదలనీయ 

కుండ (ఆంటగమ/ . మిక్కిలి (ఆంట౯దాయకు). అను నర్గములు 

గలుగును, 

ఆంటుట కి. వి a) అంటు 

1. శారుట.. 

త్రే, నిర్గత పాణు రా్యాయు ని నిజకరములం, గరుణవెంప్పున నంటుట కార 

ణఅముగం బావనస్నాన మొవనరింహ బోవునట్టు, లపరజలనిధిలో నికి 

నరి7 నినుండు, కరం 8.369 

ల్ల రీతి జరపుట es 

వీ . అధిప ర జనల నంటుట కలబ్రైమ, మాచరితస్నాన యైన నసతింజ, తుర్భ 

"చినంబున దోమోస మయమునం 'జెందంగ(6 దగు నండు కొంద 
జా 

శార్యులు.. ఆను, క! 28 



“అండము 315] 

అ ౦టీని నమ. అవ్య. 

అనిన యెడల 

వే. ఇంతయేమిటి కంశేని ఉదోో, వీ128. 

వ్య ఆది యెొట్లంటేనిం గృ తిమకిరాతుం డైన పళువతి మెచ్చి 
ఓ ౧ ou 

ఉద్యో. 4-425 

వృ ఆది యొట్లం'ేని నాకర్ణి ంవుము ఆళ్వం 4-88 

.ఆండ చే. వి. 

| పాపు. అథోరము, ఆ|శయము* 

చ, ఈతని నొక భంగి నండంగొని తప్పుదు జావున కంచును, 

-అండంగొను దే, న. కి. నందా, 

| పావునేనికొను, రక్షణము కాను. ఆ|ళయించు, మఖజుంగు చేసికొమ 

చూ. అండ, ఉద్యో. 4-208 
అండజము' నం, వి. అ. పుం. 

పక్షీ, 

వ. ఆండజంబులు పండిన న వృతంబు నుపజీవించు చందంబున. 

Ww ' 7! (దోణ, 1-61 

ఉఅండజము? నం. విణ (అ. ఆ. అ) 

EE (గుడ్డునుండి పుట్టినది. 

అ. అఖలేం డియో'వేశ, మగు జరాయుజంబు నండజంబు నువిద 

"  పోశ్కు నెలు(గు., ఆను, 6.144 

2, బవ్మో౭డాంకరావిర్భ్యూతము, ' " : 

శే అవని. బొందదు దివమున న్యవమేయ, మండజంబు హిరణ్మయ 
 మండమధ్యమున వెలుంగు." +ంతి. 5-]151 

అండము సం. వి, అ. పుం. న 

" 1 గ్రుడ్లు | 



వ. జరాయువు నండంబును నుడ్భిదంబును "న్వేదంబును నను జనక 

విశేషంబుల జనియించి. శాంతి. 5-99; శాంతి. 56924. 

9 వాదయము, 

త... అవనింొందదు దివమున న|వమేయ, మండజంబు హీరణ్య్మయ ' 

మండమధ్య, మున వెలుంగు ను జ్ఞ్యల పతఘనత చాని, నెజటుంగు. 

'నంతత యోగనమేతుం డనఘ,. శాంతి. 5151 
8. (దివ్మోండము-వాసనామయము, 

సీ, ఓపధికల్పన మొనరించు డానికై, హపైరణ్యమైన .మవోండమున 

విధాత( బుట్టించు.. , ల శాంతి. 6.82: 

అండేని.సమ. అప్య 

ఆర్్లున్క అనిన యెడల, 

క. మెట్లం డేనీ లింగములకు నఖ ండ జ్ఞాన పదత్వకలనము గలదే, 

శాంతి.. 6.1 78. 

అంత దేశ్యం సర్వ, జవ, అనౌప, 

i. ససున్తము, ఆమూలా[గము, 

చ...ఆ పదుమూ(డగు నేడు _మత్పిత్యామవాలు చరించి రంతయు.. 

(గమం౦ంబున నా ౩జుంగంగ6 జవ్వుమా విరా. 144. 

8. తచ్భళ్చారకము--కొన్నివిభక్తులల్లోమా ఈమే యుపయోగింప(ఐడున్ను 
క, అంలివురము చుట్టలికం, బెంతయు. గీ డంతకంచెు నెగు.తదియో, న్. లట 

పా౦తచరకుల్ఞ వామన, కాంశతాదులతోడి పొందు కలిమి భటు. 
నకున్, , ఏరా. 1181 

కం. .ఇంక నుద్ధురుండగు మ | ద్రేళుం గూల్పు మంతతోడ( 'దెగుం 
గుర్తుపల్రిపని జఇయంబు గొనుము కడంకన్. శల్య. 1-94. 

'క...వి వేకళూన్యుల్కకడ నుంజెడు నంచకం శం గమ్టముగల దే, 
ళు 

en అద్ది, .8_ 149 
rr త ఓ 

= నౌ యెణి(గిన యంతనుండి నతి నిట్ట లశాలలి శాంగి జూచి యే? 
నెణజుగ 

ఆది, 7.74 



అంత ల్ 
౯. 

క, తన కిమ్మగు నంతకు ద్పుర్జను6 డి/ష్ణుడపోలె నుండి సర్పమపోలెం, 

దన కిమ్మగుడును గఅచును, “ఆది. 6-118 

జే. ..నీ తెగునంతకుం గలన నిలువ, నాయుధంబులు విడిచితి, 

ఉద్యో. 2.299 

లి, పరిమాణార్థకము, ఉద్దేశించినంత. 

క. నీ పలుంగకుండ గర్వము, తో విజయుం | డా _నుభదం దోడ్కొని 

బలిమిం బోవ(గ నంత సమర్ధు(డెం _ ఆది. 8.207 

శఅంత (దు. అవ్య, 

1. తర్వ్యాతజాఅటుమీ(ద, 

వ. ఇట్లు మత్స్యమహీవల్లభుం డతనిం గలిసికొని పరివారంబును 
దానును దదీయ నంఖావనాతత్పరుండై. 'యుంజె నంత, ' 

. -. విరా, 1-210. 

బి అప్పుడు, ఆసమయము* 

క...దుర్విలానర, 'బొడలికీ నొడంగూర్చుచుండ నుగ్యలి యంతన్ 
వ, త[త్చ దేశంబునకుం జని, | నిరా.నీ-114, 115 

8. ఎక్కువగా, మీక్కీలిగా, అత్యధికము. | 
క, గొంతికి నంత వెఅవ మీ, కంత వెటన దై వశమునకు నంత వెజవ న, 

త్యంతకలుషాశ్మ విరటుని, కాంతకు నే వెజతుం బీనులు గావించు 

'సెడన్ , విరా. 2.155, 

శ, కాలము, నమయము, 
ఆ. పుట్లినంతనుండి యిటివి యొన్న,డు. గాన చెందు... 

A) A) 

విరా. 6-118. 

శ్. శెటింపు, లెటి, మడుగు. 
ట రు 

వ. జంబూరీంప విష్కంభ బు కొలంది, యెకబది వేలు నాటునూయ 

యోజనంబులు దీని ె-డంతలు దొడంగి లవగేకురననురాఘృత 

దధికీరశుద్ధ జలమంయయంబులు, భీష్మ 1-27 



88 | అం త ౦త: 

6 వెంటవే, తకణము. ట్ల కౌరవులు నేయు నవమతి, కారణముగ( గోపమెత్తు ధర్దుని- 
వదనాం, భోరువాముం గనుగొన శమ, మారున్ నా వళముగాక 

యంతన బుద్దిన్ : శాంతి, 1-18, 

7. అశ్మార్థకముతోం చేరి 'ఆన్యాపేవలేమి, స్వయముగా" . అను. 
నర్ధముల( చెల్బును. 

ప అట్టి యెడ నా శమపరినరంబున నొక్కచో( దన యంతన లాఘ. 

వాభ్యాసంబు సేయుచుండి. శాంతి, 1-20 

5. ఆ కొలది, ఆపాటిది, అట్టి శక్తి కలది, ఆట్టి శకి గల, 

ఆ,..నయమువి[క, మంబు నడవునంత మానిసి వె యుండి కుచ్చితంపుం' 

| బదుకు కోర దగునె, . విరా, 1-882: 

స ఉ..అ్కట్లంతలు రాజులెల్ల సమయం గని: శల్య. 1-882" 

9 ఏకకాలికవ్యాపారములను చెలుపుటకు నుపయోగించును. సంస్క 

తము నందలి “నతి. సప్తమి |పయోగము వంటిది, 

వ.వివవైద్యుల నొద్దం బెట్టుకొని పరీకీతుం డుండు నంత నట తక్ష. 
కుండు వి|వవచన। వబోధితుండయి వరీజీతు నొద్దకు నెమ్యిధంబునC- 

బోవనగునో యని :చింతించుచుండి. " ఆది 2-188, 

10 దీనికి బవువచన-రూవమును గలదు. 

oh అ ట్లంతలు రాజులెల్ల.*. శల 1-852... 

సీ... అంతలు సేసిన యట్టి వారి, = ఉద్యో 1831 

అంతంత (దు, అవ్య. జొ. అనా. 

nn కశమ దూరము, సమీపము: చొప్పు దగ్గిఅః 

వ. అనుచు నంతంతం జేరి, విలా. 1-296- 

వ _అన్నరపతి పరివారం: బెల్లను గొతుకంబునం జనుదెచి యంతో 

| _ (యమొక్కుచుం జాూచుచుండ. = శాంతి, 6.268: 

'ల"దవు దవ్వుల, దూరముగా లం. 

శే, సమద వారణవతి గమనమున మకర, ధరణి వల్లభు సథచేర నరు... 



అంతఃకరణము 89: 

గుటయును, 

వ. ఆరితంతం గనుంగొని. వీరా. 1.2 11,212: 

అంతంతకు (దుః. అవ్య. జొ. అనా. 

-అప్పటికవ్పటికి, కమ|కమముగా, 

సీ. నెగసినకొనలేచి .నింగి యంతంతకు, నవుల(దోవంగ( దనరారు. 

చాని విరా. 1162 

క. _.మ్మృదుభావషణముల దుధ్దను వాదయములు [పనన్న ఆ 

. మహ్తామళ బొ”ందనె యె, ల్లిదముగ6 గొని యంతంతకు మద 
మెక్కుంగాక దు రఖిమానము పేర్మిన్. . ' ఉదోగ. 1.86 

అంతంతట (దుతః అవ్య. కొ. అనౌ. 

దరిదాపు, సమీవీము, అంతంత. 

 నర్ధరఎబి, స్టా తోకింపంగ ! నుగంబగు జలనిధి నలితటం గంటి 

మంతన్ - " ఆర. "౮16 

అంతంతియ (అంత -- అంతియ) కళ' అవ్య 

ఆమా, త మ్ముఅంత ంత మా తము, 

క పెర్ణితెంత మేబుసేసివ, నంతంతింయు. కులము నెక్కుడై నమ. 

'కూరుం. 5 nn ఆను 5-9 2: 

అంతఃకరణ చతుష్టయము సం, వీ. అ. న, సమ. 

అంత ౩కగణములయొ*. చాల్లింటి నముదాయము.. 

. 
"A 

క. అంతఃకరణ చతుషయ, ఇాంతి నముడ (డొ వేక సంవచ్యేద్యా. ఇ € 

, నిరా.4-276.. 

1. మనన వై లి బుద్ది 8. చిత్తము 4, ఆవాంకారము అనునవి. 

నాలుగు ఆంత౩క రణ. చతుష్థ్ర యము. 

అంతఃకరణము సం. ఏ. అన 

లోపలి యిం(డియము. జ్ఞాననుఖాదిసాధన మైనది. ఒక్కటియెన' 

అంతఃకరణము వృతి భీవమును బటి వెన జెప్పిన 1) మనన్ను 
—3 () కుజులు 



శక్తీ అంతఃపదగ్మము 
ఈ 

5) బుద్ధి 8) చిత్తము శీ) అహంకారము అను నాల్లు విధముల దోగ్టత 

మానమగుచున్న ది* 

. ళో. మనోబు ద్ధిరవాంకారశ్చిత్త మిత్యంత రాత్మకమ్ 

చతుర్భా లత్యుతే భిదో వృతా లవతణరూపయౌా 

నం భాగ 8-26-15 

సంకల్పరూపము మనస్సు, అధ్యవసాయరూపము బుద్ది, అభిమాన 
.. రూపము చిత్తము, చింతారూపము అవాంకారము. 

క శంతన నందను! డపరది;గంత[పావ్వ రవియట్టిడయ్య నిత(డు 
లో, కాంశరగతు. డగుటకు ము, న్నంతఃశరణముల సంశయము 

వాయంగన్* 

వ సకల ధిరశ్చ్ర పకారంబు నడిగి ఆలిసి కొండనిన, 

శాంతి. 2.140, 141 

వ. త త్పసాదాసాదిత కవిత్వ తత్వ నిరతిళయానుభావానంద భరి 

ఆతాంచత్మక రణుండ, విరా. 1-2 

'అంతఃపద్మము సం. వి, అ. న. 

వాదయమను కమలము. 
మాలిని, భరిత వికసననాంతః పద్మని | శేణికా నం, చరణ 

- శల్య, 2.422, 

(అంతః పద్మినీ గోణికా _ ఆని పాఠాంతోరము) 

“అంత౩పరివారము సం. ఏ. అ. పుం. 

అభ్యంతర పరిజనమ, పురన్పరజనము-= ఎల్లప్పుడు రాజునకు ముందు 

నడచు పరిజనము, ' 

వ. సై నికల రానీకు మంతః పరివారంబు వచ్చు టుడువుము. 

శాంతి, 2-129. 

శ్లో నసైనికైశ్చ యాతవ్యం యస్యామో వయమేవహి, 

నతపీడయితవ్యో మే భీష్మో ధరగళ్ళఆాంపరః 

_అంతఃపురః సరశ్చాపి నివర్నంతు ధనంజయ. 

నం. భా. శాం, 52.165,16. 



"అంత (బోగ 4 

అంతఃపురకాంత సం. వి. అ. (ప్రీ 

ఆంతిపుకము నందుండు (స్త్రీ, రాజుభార్య మొ. 

వ్ల, వివేకహీనుండగు విరాటుండు నిన్నుం బోధించునప్పుడు నిజాం 

వంవురకాంతలకు వినోదంబు నేయు చారల రావించిన నేనును 

నుదేస్ట్ర తో నగుగుదెంచి చూచుచుండుదు. . విరా 2-198, 

:అంతంపురము సం, వి. అ. న 

* రాణివాసవు (స్ర్రీలుండు చోటు, రాణినానము. 

"క. బృవాన్నల,' యను 'నొమముతోడ(  గన్యకాంతఃవురవర్శన 

మొనరించుచు. | స విరా. 1-69. 

(వికృతి == అఅతిపురము) | 

'అంత;పురవరి సం, విణ, న్.ఈ.న్. 

అంతిపురమున సంచరించు వరిచారకు(డు, 

(ఊఊ అంతఃపురవ ర్లీని] 

వ. విరాటు! డంతఃపుర వర్తులం బిలిచి యంతయు నుదేష్ట్ర కెటి, 

గింపం బనిచిం విరా. 5-848 

అంత ఃపురవ రు రులు నం, విణ.న్. బహు, 

ఆంతిపురమున “మెలగు స్త్రీలు, పురుషులు. 

వ, విరాటుం డంతఃపురవర్తులం బిలిచి యంతయు సు'చేస్థ కెటి(గింపం 

బనిచి, వరా. 5-348 

అంతంబోక చే, అవ్య, కళ 

అంతటితో మానక, అంతటితో నూరకుండక్క అంతమా| తముతో విర 

మింపక. 

క, అని వీడగ బల్కిన న, మ్మ నుజాధము. డంతబోక మదనో 

న్మాదం, బున దన్ను నెదిరి నెజటు(గక, వనితకు నిట్లనియె 

విరా, 2.61 



49 అంతబోవక' 

అంతంబోవడ చే. అవ్య. కళ 

చూ- అంత. బోళ, 

లే. అంత( భబోవక హేమమయత్వ, మహిత, యజ్ఞ వాట ఛాండాది- 

పదార్థములను, కావ్మాణావళి కిచ్చి, ఆశ్వ, 11-106. 

అంతకంకు చే, స, వం, వీభ. [దు 

అంతకు ముదు* 

ప. మము బోం్రైల్ల( బోక ?.ెనంగిసం బోరు భరంబైనం వాణరా 

. బుల వై వచ్చు నంతకలబును ఇరమదయాపరండైన పాండ 

వా[గజు మలువు సొచ్చి | బదుకుల డనుము. ఉద్యో, 2.244 

అంతకంతకు దే, అవ్య. |దుత 

కమ_ర్రమముగా. es మ 

శే. శెగ్గలం బంతకంతకు నగ్గలింస. న. విరా. 2-87 

తే అడవిసొచ్చి యంత కంకకు నవులక్కు నతికుతూవాలమున నరిగ్ 
యరిగి, చూచుచుండునట్లు నూవ నంసార కాననమునందు6 

దిరుగు జనులనడపు. | శాంతి. 4-285. 

తంతకము సం, వి. అ. పుం 

మృత్యువు. 

వ. గార్గి గౌతమ కాత్యాయనాదులు దీననచేసి దీప బోధు అయి": 
వీతాంతకులును, విజ్యరులును, ని ర్రేపులును, నిర్భ గొనందులు- 

నైరనీ చెప్పి వెండియు నిట్లనియె, అను, 4-287 

అంతక హరుడు సం. విణ. తి (అ.ఆ; ఈ,అ) 

మృత్యువును జయించినవాడు, మృత్యుంజయుడు, కివు(డు (యముని 

వారించిన వా(డు) 

న. _గ్రిపురాంతకు నంత కవారుం బర మేళ్యరుం* సభా.1-15658 

అంతకొంతకు(డు నం. విణ, త (అ.జ.ఈ,అ) 

మృత్యువును నాశనము చేసినవాండు, మృత్యుంజయుడు, శివుండూ 



అంతకుమున్ను 4&8: 

(యముని నాశనము శేనీనవా (డు) 

- పీ 'శంకరుని నత కాంతరు. అళ్వ 1-62" 

అంతకొలయము నం. వి. అ. పుం ee 

యముని మందిరము, యము నిస్టానము, 

వ,.,.జలనంధు నంతకాలయంబున కనిచి., మ్మ 5 లి. వతి 

అంతరు దే, (దు. అవ్య 

1. ఆంతదనుక, అంతవటకు. 

వం దుర్యోధన దుళ్ళా? న కర్ణ శకుని నై ౧ధవ పము ఖంబగు దుజ్జ. 

లోకంబు నధోలోకంలున కనుచునంత మదీ మాంతరోంగంభు 

చింశావరభుగ్నోంబును..,. వేగిరపడు చున్నయది* విరా, 2-2౯క్, 
2, కమముగా 

క, కిరణంబు అడ(గి యంతకు, నరుణక్వము మెజయ! దరణి యవ 
ర్మాది శిరణి న్ఫురణాను నధికరళాలం, కరణం బొనరించుటయును 

గాంగేయ జెడన్, లయ. భీమ్మ.. 2.889: 

లీ, అప్పుటీకి ఆసమయమునకు 

"వం విరాటుండును బనిచినం గాలరులు వేగునంతకు పీటికిం జని. 

విరా, 8-237 

ఆఅంతకుండు నం. వి. అ. పుం. - 1 

యముడు 

ఉ. అంతేకవి| కముండు మహిొమాస్చదమూార్తి, ..కిరీటి శ నూభపుండు 
మహో గరంతంబు ధరించి, తిరుగు నొక్క క చోటను దృళ్యుం 
డగుచు నంతకుం డిదె. మౌన, 17. 

విణ. అ, ఆఆ ఆఅ 

నాశనము చేయుంచవాడు 

చూ. ఆంత కాంతకు(డు. 

అంతకుమున్ను చె. కళ, అవ్య, సమ 

ఆసమయమునకు ౧బూర్వము 



శక్త అంతట 

వ. ఆంతకుమున్ను తమ వెనుక, నడవులం దిరుగుచు. 
విరా. 146 

అంతట దే, అవ్య. (దు? 

1. ఆటుషి మ్యట F . 

కళఅని యంతట నిలువక విరా. క-268 
లీ, అప్పుడు, ఆసమయమునందు 

వ. అప్పాంచాల వరుండు 

శే. ఎగిరె నగ్గురు తేరివై కీవుమెఅయ.. 

వ. అంతటం దెలిసి యాఛార్యుండు 

రో, 4-100,101, 102 

కి. ఆపనితో, చానితో, 

వ. పాండవులకు డిగులు పుట్టింత మంతటం చెగక యెత్తి వచ్చిరే 

నియు నిగ్దింపవచ్చు. ఉద్యో. 8-891 

అంతటన అవ్య. (అంతటన్ + అ) 

ఆంతమా [తమున 

క, కాలుడు [ వేరేపంగ నిటు, (వేలిన యంతటన నిన్ను. బెద్ధగ( 

దల(వం, బోలునె ఉద్యో. 2.270 

“ఆంతటను అవ్య. (దు. 

ఎల్లను, నమ_స్రము 

మ...ద్కీ_ి క లాపంబులు లోకమంతటను వి_సీర్ణంబులై 

విరా, 5-శ2 

అంతటి కళ 

ఆమా(కపు 

తే. రిత్తవాం[డను జంపు టరయ, మీరు గొనియాడు నంతటి 

పౌరుషం సౌ పి. 1-౪04 
ఠం ౮ pr.) ' 



అంతనంత 
AE 

(చు 

సమ న్తమును 

చ పాండుభూపసుత వర్గము నంతటినేర్చుంగాని సౌప్రి. 2-78: 

అంతటిలో క, . సర్వ. 

మొ త్రములో 

చ, ఇధి యొక వెద్దగట్టిమొన యీ మొన ముందట గోగేణాంబుతో, 

నదె యొక యల్పశనైన్య మట యాళల వేలొక కొంతసేన య. 

ల్లచె యిటు పంచి వెట్టంజను నంతటిలోన్న వృథాఖిమానద్దు ర్మ వబహా ' 

శామిమైన క్రురుర్లా చటం జను చున్న వా (డొకో విరా. 4- 246 

అంతడా(క, అవ్య. కళ 

ఆంతవఆఅకు, ఆ౭ంతదనుక 

క్ “ఆమరతటినీత నూజవై _ . యలుకంజేస్తి 'యనికింళొరవళు యళ్ల్లున 

నతడు సచ్చు, నంతకాణం జాండవులకై కొంత నశుర, శేలి వేడుళ 

ఓ జలుపుట వోలదొక్కొ. ఫీష్మ. 1-16. 

అంతనంత, అవి. ధ్రు 

1. కొంచెము దూరము, నమీపము 

చ, ఆనవుడు నంత నంత |దుపదాత్శ్మజ ేరివినీతి నిల్నినన్. ..ు 

బా oe _ విరా, 1-810: 

బి అక్కడక్కడ | 

శే. పీభ్రచార ందణు నంతనంత, నల్లినల్లిన గుజగుజ లాడు చుండిర్డి, 

శ "విరా 1-146. 

రీ. దూరదూరమున 

"తే ఆరుగుచెంచు బృవాన్నరి' నంతనంత (, గని నృపాలనసుతుం డను: 

గారవమున... వీరా. 4_88: 

ఫ్. లో, దూరా రేవ తు శాం| పేయ్య రాజపు|తో౬ భభావత, 

నం. భా. విరా, 8217,, 

(రూపొం) అంతంత, 



అంతమీద. 
Sa 

అంతమీ:ద (దు. అవ్య 

1. తరువాత ఆటు తరువాత. 
ష్ నీ శెగునంతకు( గలన నిలువ, నాయుధంబుల్లు విడిచితి నంత 

మీ(ద, మెజసి బల వి[కమంబులు నజపునాండ. ఉద్యో, 2.289 

అంతము సం, వి. అ.పుం. (నపుం. అనికూడ -అమరకోశము) 

1. మృత్యువు, మరణము, 
క్, డ్రణుత్యయ.- "నమా నాతాా యణాయ య నతురాల్ నంత 

, (పాపి త్న మొన 'జివ్యాకేం "బెచ్చిం |ఐణవా ౦ లెని పదము 

బడయుదు -నరేల్'. “అను, 4-872 

లి ఆదియు మధ్యము నశతము, నా చేవేశునకు లేమి నవ్యయు( డత (డు 

శాంతిం 421908 

తీ, నాశము, 

. "త. ఆద్యంశ గతులు నీవ, యొక్కడ్లై వెలొళండు.' శాంతి, 2-10 

4, న్వళావము. 

త. విషయములు నంత విరసశా చేత్షణమువ, శాంతి, 5._8 70 

5. ఆంచు, ఒడ్డు, పారము 

వం నిజాజ్రావిధేయ చతుర౦త మహీశల (బ్రవ్మాథత్తా) వర రృ ముఖ్యుల 

నెల్ల రావించి ఆది. 8.185 

6. మనస్సు. " | సల 

' మాలిని...భరిత వికననాంతః పద్మని గ్మోణికానం, చరణ 

శల్య. 2__422 

ఆంతర్ నం. అవ్య. 

1, మధ్యము 

క, పారాళర్య.[పముఖో, చారమునీంచాంతరంగ ఛామాంత ర్వి, 
'స్పార|పభావటల వి, స్తారోజ్ఞ్వల దీపరూపశా _స్తవనీయా 

థభీష్మ, 2408 
2. లోవల' 
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ఇందవ|జ. ఆంత పరీ తాపము చనార్చ(జాలున్. ప్రీ 1.29 

దీనికి తెలుగున వ్య_వ|పయోగము. లేదు, 

అంతరంగము సం. వి. అ. న 

వాదయము, మనస్సు 
వ. అని పలికి కౌం్యతేమా[గజు నత్యంత సంతుష్టాఎతరంగు జేసి, 

వీరా, 1-208 

“అంతరము! సం. వి. అ. న 

1. భేవము. తారతమ్యము 

క, నీకే వినిపించెద( చెలియంగా, వినువార్తలకు నీకుగఐ యంతర 

ముల్. mo ల = దోణ ర5-క 15 

ల లోపలి (సచేశము. 

మ. సింగంజాకటితో గువోంతర మునం కేడ్చాటుమై నుండి. oa 

ఎవరా. 4.005 

_3. భూమ్యా కాశ ములమధ్య (ప దేశము. 

చ. ఆ న్ఫురిత మహాయు ధో[గ రుచిపుంజ విజృంభణ ఘోరమయ్యె 

నం,తరము నవానశేతిముఖ చై. దై వత మండల దుర్నిరీక్యుమై. 

విరా. 5-16 

4. నడుమ * మధ్య 

ఆ. నవ్యసాచియు ..., నధికరయము మెటయనది చెక్కుదుని 

యలు, చేసె నంతరమున ళిశశరముల విరా. 5-101 

5. మనన్సు, 

లే, జట్టంతరమున నొనర్చు, యాగమున వీతకల్మషు(డై వెలుంగు: 

శాంతి. 5.149 

8. అవధి, మేర 

శే అంత రి తంబువలన రిగంకరములు, వెలుగ ~~. ఆరి, 2-212 

“7. ఆకాశము, "సమయము డ్ 

. వః ఖీమున కపాయంబు సేయ సనుకట్టి యంతరం బన్వేషించు 
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౧.-చున్నంత ఆది, 5-169" 
రి. రం|ధమ్ము ఛిద్రము, దోవము. " 

వ***నలుండు సేయుచున్న యశళ్యమే' ధాదీ కానేక భూరీ దతీణమవో' 

(కతువులయు. ..గారణంబు నం జొర నవసరంబు గానక 'యంతి. 

రం" బన్వేషించుచు, *..పాద శాచంబుసేయ మటచి సంధో్యోపాస' 

నంబు సేసిన ఆరం 2.6% 

అంతరము సం. ఏణ. (అ, ఆ, అ) 

ఆన్యము? 'వేళైనది 

ఈ యర్ధమున నిది సమాసాంతమున( (బయోగింపంబడును. 

వ, చెలిమినేసి కొందలు గోమట్లు బేవారంబు వెంట చేశాంతరంబునః 
కుం జనః శాంతి. 2.47% 

అంతరాత్మ సం. వి. న్. పుం 
"1. జవుండు 

తశే,..విషయములు నింద, యముల్లు మనసును (గమసాధనములు ' 

గాగ, నంత రాత్మ| వదర్శియె యనుళవించి, తత్క్బృతములగు - 

మోద ఛేదములణొందు, శాంతి. 5--6]1. 

2. హృదయాంత ర్వాసి 

క వినుము నివాత స్థానం బున( గంపనరపాతదీపము వెలింగెడు కాం" 

డున నంతరాత్మ వెలుగుచు, నునికి |వసాదంబు భంగి, 

శాంతి, 5-256. 

న్, ఆళగ్తకంశు భిన్న మెనదీ, (ఆతగ=బుద్ద్) . 

చ తన కునుమంబులన్ ఫలవిశానము మూర్కొన నాన మాను. 

చే,రని కి9ియంగా ననేరదు పరంబగుత త్త్వము న్నైజభంగి వి న్ననువున 

నంత రాత గను నైప్వీకతంగను మింత వట్టు, శాంది. 5-188 

శః ఏవ మాత్మా క జోనీశే క గమిమ్మే కుత_న్యవాం 
అన్యాహ్యి_తాంత శా కార౭. స్తీ యః సర్వమనుపళ్యతి, 

నం. థా. శాంతి. 250.9" 



అంతరాత్కుండు సం. విన్. పుం. 

lL _ అంత రాత్మ, 

క, వెలయు దీప్తి యగువ్మాని నిరంజను ఏ నంత రాత్మునిం బాటింతున్ = 

. శాంతి, 4.280 

ల్లి పురుషుడు, కే తజ్జండు.. 

“తే. పొందు సత్త్యరజ స న్తమంబులు వికుద్దు, నంత రాత్ముం బొంను వాత 

మనిలు జె: దు,నట్లు శాంతి, 4.281 

"తే. తలంచు మనముందు నిశ్చయదళ యొనర్చు, బుద్ది సం నై్వైకసామి. 

త్వమున వెలుంగు, నంత రాత్ముండు శే తజ్జం డన(గ వాని, 

మెజపు నత్వాది గుణములై మెఅయు వత్స. శాంతి, 5-166: 

అంతరాళము సం. వి. అ'న,. 

మధ్య పచేళము. 

ఉం. వి ్రాజిక ళు|భ్రకీ రి ర్తి పరిపాఎండుర సర్యదిగ ంతరాళ* 

ఆది, 1-16 

ఉ. *..మౌర్విరవ కంపిత సర్యదిగంత రాళు(డై + అర, 7.899: 

అంతరించు సం. అ. కి. నామధాతువు 

నశించు, చెడు 

తరలము...ప్కననభఘ కన్యక గన్యకా వత మంతరించిన నెట్టు ను, డ్ట్నకు 

నింటికిం టోవనేర్తు, అది 9-40: 

అంతరికచరు(డు సం, విణ, అ, ఈ. అ: 

ఆకాళమునందు సంచరించువాండు. యక్ష కిన్నర సిద్ధ సొధ్యాది జాతికి6 

"జుదినవా(6డు, రాతన కింకరు(డు, 

వః (మయుండు) ఆపూర్య సభాభవనంబు( బదునాల్లు నెలలు. నిర్మించి: 

జాని నెనిమిది వేల రాతస కింకరుల మవోకాయుల మవోజవ. 

స_త్త్వసంపన్నుల. నంతరితచరులం బనిచి మోపించుకొని వచ్చి, 

ధరజున కిచ్చి lI 
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అంతరిషము సం. వి. అన 

స్వగ్గ మునకు భూమికిని మధ్యనుండు పజేళము - ఆకాశము వాయు 

వ. అయ్యిరువురుం జెల్లేయు సాయకంబు లంతరిత[బున దళం టై 
సంతమసంబు గలిగి యునికి. * ౧౫౨ విరా కం 183 

అంతరా. ద్యావాప్ఫధివ్యోః కంతం అవస్థిత భవతి ఆంత గికమ్.: 

అంతరితము సం. విణ, (ల ఆ. అ. ) 

మణుంగువడినది. . . 

వః ఒక ావాణంబు కృణలశాంతరిత దేహుండై న ము! సీవరు నొక్క_రుం 

దా౭కిన. ఆర. 5-181 

ఇంంతరిచు(డు సం, విణ. అ. పుం (అ. అ. అ.) 

1. చాటునకు. బోయినవాండు (౨ న్ల్రమించినవాండు) | 5 

__వ. అరుణ గభ_స్టి య స్టగిరి మస్తకాంతరితుం డయ ఖీ. 2-116 

. పొదలు మొదలగు వాసిచే మాటువడినవాండు. క నబడకుండ( బోయిన 

వ అకండు గుల్ళాాంత రితుం డగుచుం దోంచుచు. బోవంబోవ, 

. అశం 2_F8 

ఇఅంతర్గ్హత సం, విణ, ఆ, (స్త్రీ 
లోపలిభాగమును బొందినది. లొ పలనున్న ది, 

వ. దారువుల నగ్నియున్న చందంబున సర్వజంతువుల యందును 

నంతర్గత మె సిద్ధియున్న ది. అక్వ. 286 

ఇంతర్గతము సం. విణ. (ee ఆ. అ) 

స్తే మనస్సు 

వ ఇట్లతని 'రూపొతిశయంబున కోటువడి చూచుచు నిజాంతర్గతంబున 

విరా, 1-214 

శ, నడుమ జొచ్చినది, లోపల జేరినది. 



అంతరీ ౧పము 5t 
యట ఇ 

“న, ఆప్పాండ వా[గజుండు జలాంతర్ల్గతుం డె యున్న భవన్నందను 

నుద్దెళించి, శల్య. లీ=ర్లి 

' శ, లోపల జిక్కుకొనినడి a ! 

వు తత్కంర పొర్య్యంబునందు శూలేమం బంతెర్గకంబై. యుండె, 
ఆది. 5-267 

అంతర్గతు(డు సం. విణ. అ. వుం. 

నడుమ జొచ్చినవాండు, లోపల జేరినవా(డు 

వ, అప్పాండ వా [గజుండు జలాంతర్గతుం డై యున్న భవన్నందను 

నుద్దేశించి, ల శల. 2.58 

అంతర్తిరి సం. అవ్య. ఇ 

పర్వతము లోపల నున్నది (రాష్ట్రము 

క. అతుల చతురంగ సేనా,యుతు( డంతర్లిరి బహిర్లిరోపగిరుల భూ, 

వతుల ననినోర్చి. .. 

(రూపాం) ఆంతర్లి రము 

సభా. 1 234 

అంతర్హశము సం. వి అ. పుం. న, 

లోవలరేకు, లోపలియాకు 

సీ అరుగాంబుజంబుల యంతర్ణళ ౦బుల తళతెళలకు జిగి దళముకొొల్సి 

ఉదోో. 2.1184 

-అంతర్జ్విపము నం* వి. అ. పుం. నపుర. 

లోపలనున్న లంక, సము| దములోపలి లంక 

వ దివ్యపురుషుండు పురుషో త్రముండు...బల చేచాదు లెటుంగ కుండ 

నుభచార్దునుల వివావాంబు నేయ నమకట్టి తమ నిళ్చయం బయ్యిరు 

వురకుం జెప్పి పళువతి వూజూ వ్యూజంబువ నఖిల యాద వభోజాంధిక 
వృష్టివరులతో నంళరీి ర్చ వ్రపంబునకుం జని, ఆది, రిం 190 

చ్వారక సమీవమున సము[దములోనున్న యొశానొక “క్యీవహు - 

దీనియందు బర్యతములు, కాననములు పుష్కరీణులు గలప్పు 



ర్2 అంత ర్జానముః 

వివోరమున కనుకూలముగా నుండును, సుభ_దా వివాహా" 
నిమి మిత్తమె బలరామున కాయుదంత మెటుకపడనీయ కుండుట కె... 

స్త యాదవులను మ హేశ్వరీపూజా వ్యాజమున( గృష్ణుం డంత 
కము వెడలించెను.. ద్వారక నుండి పడవలసె పయనించి: 

యీ ద్వీవమును జేరవలయును. 

సం, థా. అది. 241 అధ్యా. 

ఆంతర్భానము సం, వీ. అ. నపుం.. 

hb మటు(గుపడుట, కన(బడకుండ( బోవుట. 

వ. కపిధ్వజ చేవద_శ్ర కిరీటాది దివ్యపరికరంబుల నవినయంబుగా€ 
_్రార్థించి యంతర్థానంబు నేబయించి, విరా, 5-28 

చూ, అంత ర్భ్యానము. | 

'అంతర్జ్యానము సం. వి. అ, న, 

మనోజపము, మనస్సునందు ధ్యానము జేయుట. 

తే.,,శ్యామా| శమమున నొక్క, వనమున్న నంతర్భాగ్థవభలము గలుగు. 

"ఆను, 2-80: 

ఇచట పాఠాంశరమగు “అంతర్భానము” యు క్రము, ఆపాఠాంతరముూ- 

నందును. “అంత ర్థాన పదము అని గాక “అంతర్భాన ఫలము ఆని 

యుండవలను, 

ఇశ్యామాశమమున నొక్క, పకమున్ననంతర్థాన ఫల్వముగలుగు.ా. 
అనునది సరియైన పాఠము. 

“శ్యామా యస్వ్వా|శమం గత్వా ఉపి.త్వా చాభిషిచ్యత, 

పక వతం నిరావోర స్వంతర్జాన ఫలం లఖేక్, సం. ఆను, 64-80. 

అప్పుడు “యోగులు మృతినొంది పొందు ఫలము గలుగు" — అని: 

యర్థము ఇెప్పవలయును. 

అంతర్నాడి సం.వి. ఇ. పుం, ఈ. ఈ 

మధ్యనాడి = ఇళ పింగళలకు నడుమ. మన్నది; సుషుమ్న 



ఆంతర్మదను కి 

క. విను మంతర్నాడిం జనం బనుపడి పవరంబు [బవ్మావడ మొంద(గ 

శాంతి నిరూఢ మైన చిత్తము. . శాంతి. 4-128 

ఉఅంతర్మదము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వాదయమునందలి పొగరు 

ఊ. ఆ, ధర్మసుతుండు. . .యాత (డప్పు నం, తర్మద దుష్టుడు. 

సౌప్తు 1.221 

భయంతర్యాగము సం, వి, అ, పుం. 

1. మానసిక యజ్ఞము 

వ. ఇం దే విధంబున నేనియు జీవాత్యుం డువ్యదష్టగా నంత ర్య్రగ ౦బు 

నడపు యోగి జనంబులు జనన మరణ విముక్తు లగుదురు. 

అశ్వ, 2-18 (చూ. వివరము) 

బీ. మానసిక పూజ 

మాలిని, అకలువవ్ఫాద యాంత ర్యాగసంసిద్ధ మూర్తి. ఆను 2.478 

'మోనసికయజ్ఞ ము :_._ వబావ్యా [దవ్యములచేం గాక మనస్సుచే. గల్పించు 

కొనిన యజ్ఞపచార్థములతో మనన్సునంచే చేయు యజ్ఞము. ఇందు 

బహిర్యజ్ఞము నందువలె “స్వావోో శల్బ పూర్వకముగా మనన్సుచే 

హోమము స్మరింప(బడు చుండును. జ్ఞానాగ్నియందు విశ్వవోమము 

చేసి శుద్పజ్ఞానన్వరూపమును భొందుటయే దీనీ యు వైళము, 

చూనసికపూజ -- ఇది ద్వివిధము. 

1. బావ్యావూజయ ందువలెనే పరమాత్ముని తన వాదయపంకజమునందు 

నిల్చుకొని (అ ధోముఖమైన వాదయమును ఊర్ధ్యముఖముగా తిప్పి 

వికసింప( చేసికొని) సతు_స్స పూజా పదార్థంబులను మనన్సుచే 

గల్పించుకొని న|కమముగా నంత రాత్మ సన్ని ధానమున( దాను 

గూర్చుండి పషోడళోపచారముల(6 బూజించు చున్నటుల భావించు 

శొనుట, యోగు లిళ్లు యావజ్జికమును గడువుచుందురు. పాళా 

యామమును సాధించి యాతాగ్రవలోకన మొనరించువారును, భక్తులు 



54 ... అంతర్వ ర్తి 

నికు యభ్యసింతురు. మూర్తామూర్తంబని యియ్యది ద్వివిధంబగు. 

2. ఆహీంసాది విషయపువ్పములచేం బరమాత్ముని నారాధించుట, 

అనగా అహింసాది విషయములను జెంది విర్తుద్ధ వ్యాషార్వమ్ముల' 

నుజ్జగించి సంతత క్లాననిష్ట యందుండుటఓ. 

ఆహింసాది విషయములు : 

1; అనూకు 2. ఆనవాఇకారము “శి.-ఆరాగము. క. అగదము 

(మోనము) 5. అమోహకము 6, జిదంభము 7: అనింధన ఈ. 

ఆతోభము €. అమాత్సరన్ద్టిము 10. అలోథము' 11." ఆహీంన 

12, ఇం్యదియని[గవాము 1కి దయ 14. తమ 5, జ్ఞానము. 

ఈ వదునైదు -వివయము. లను వుప్నుములశేం బరమాతు నారాధింప' 

వళెను, అనంగా నీ గుణముల నలవజచుకొని జితేం[దియండై. 

సంతత ఛ్యాన నిమగ్ను(డ గావలయును. 

బావ్యావూజకంకు ఈ యంత ర్యాగ మెన్ని మడుంగులో యెక్కువ 

యని (_శిమతా చార్యుల యధి పాయము. అట్టని వావ్యూవూజ త్యాజ్య: 

మెన్నటికిం గాదు. 

అంతర్వర్తి సం. విణ. (న్. నీ, న్ 3 

లోపల మెల(గునది. "వెలుపలికి? (బనరింపనిది. + 

కం తన యెటి(గిన తెరువున స్కెమ్మన మంతర్యరి( చేసి మటి బావా్రీ, 

గతిం, జననీకుండంగ నది యం,దనువునండు నిలుపవలయు నచ్చట- 

దానిన్, అశ. 1-214 

అంతర్హితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

అద్భృళస్రమైనది. కన(బడకుండ( బోయినది. 

తే. శార్టూలమై  యుజికి వార, ణేంద సనమయాను నమ్మానవేం[ద 

తనయు [వచ్చి యంతర్షి తంబయ్యె, కాంతి, 1-269: 

అంతర్హితు(డు సం, విణ. అ. పుం. 
న. 

అద్భశళ్య మైనవా(డు, కనంబడకుండ పోయిన వాండు. 

క,..దా, నచ్చట నంత ర్లితు(డై, యిచ్చ' జనియె. దోచు వే(టొ 



అంతలంతలు విర్ర 

యెల్లి టిలోనన్. మ... విరా. 5-801 

౨, కనంబడకుండ నుండునా(డు, వలుగువడి యుండువా(డు. 

'__శమమఘున్, చా తీయు గల జనములుగను, న త ర్రీతుంగొలుతు 

* జలశయను యోగాతుర్దిన్ = భాంతి, 2-29: 

అంశలంతలు దేళ్య. వి. బహు. . 3 

అంతటి ఘ్లో రావమానము లు. అట్టి బన్నుములు. - . 

చ అలిగిన భీము: ఫల్గునుల క్తడ్డములేమి యెలుంగు దంతలం, తలువడి 

నాని నీగవలచా _ ఉద్యో. 98-20t 

తే. ధ్యార్త రాష్ట్ర) లున్మత్తులు దగిన పలుకు, లేల విని నంధిసేయట 

కిచ్చ గింతు చెదిరి? దమశ్షిను నెణిగిరయేని వార అఆశలంతలు 

సేయుదు రయ నాయ, ఉద్యో. 4-78 

అంతలంతలుదప్పులు దే, నమ. వి, బహు, 

అంతటి ఘోరమైన తప్పిదములు. మనన్సులో నుబ్దేశించినంత పాటి 
దప్పిదనులు, 

వ. ఆంతలంతలు దప్పులు నేసికిమని తలంక వలవదు, ఉదో్, 2.244 

అంతలంతలు మాటలు చే. సమ. వి. బపు 

మిక్కిలి హితమైక మాటలు, మనస్సులో నుద్దేశించికంశ హి + మైక 
పలుకులు. 

వ. అట్టు హీశాగ్గులై యంతలం తలు మాటలాడిరి, _. (శ్రీ 1-1} 

అంతలంతలు మానసులు బే. సమ, వి. బహు 

అంతటి గొవ్పచా రైక మనుష్యులు. మనస్సులో న ర్రేశిచినంత గొవ్న, 

వారగు మనుష్యులు. 

వ. అంతలుకలు మానుసులు మకిసికి గాని వుడమి నిత్యులై ?లువం 

బడరు- (తోణ. 2.182 

అంతలంతలు మేటి మగలు 

ఆఏ “ఇంతలింశలు' అకు చాశికి, బా కాంతరము, 

7 

చూ, కింత లింతలు + / ' ర్ట ర, 8_880. 
ల్ 



శ్6 అంతలవారు 

ఆంతలవౌారు చే. వి, నమ. బహు 

సమాన మైనవారు; సరితూగువారు 

క, చెలిమియు నంభాషణమును, బలిమి ఏ వాదంబి (దోపు. 'బాడియు. 

దమయం, తల వారితోన తగు. ఉద్యో. $-46 

అంతలు దే, వి బవాు 

1. ఆంతటి ఘోర కార్యములు, అంతటి ఖభోరాపరాధములు. 

సీ, దుర్గ యనృత్తి దుర్ద్యూతంలు వు ట్రెంచి, యంతలు సేసి; యట్టి వారి. 

ఉదోగ్ట. 1-881 

ఉ. ఆంతలుచేసి పోనడ(చి యక్కట సంజయుచేత( జెప్పిపు, శ్లఎతులె. 

ఉద్యో 8-101 

2. రెట్లు, మడుగులు 

వ. దీని శెండంతలు దొడంగి . ఫీ ఎత్తి? 

వ సమానమైనవి 

క, అని పలికి యిరునులంతలు, సునిశిత బాణమ్మువేయుచుం దణిమిక. 

| [దోణ, 5.78 

తీ ఆ ట్ర్ ఘో రావమానములు 

ట.నతి నంతలు సేసి ననుం గృపారతిం, దక్కక తండి. పాలడి 

ధర్శ్మజు(డు* శల్య. 2-821 
ల్, అట్టి పరిస్థితులు | 

శ శేర్చి య లజడింబడీన వాణిజ్య విధుల(,బడసి వైక్యు( డన్నతి బి 

పడయు నుగలతి, చచ్చు నంతలు వడి సిరి చెచ్చికోని చ, 

లన్నంబు వె ట్టి కాంతురు దవంబు, అను, 4-౨ 

6, సమానములు 

క, విను వృథివియును నరస్యతి,యును గోవును చానవిధికి నొక్కం 
తలుగా, వినియుండుదు వీనింభో,లిన చాశవ్యములు నౌండు లేవని 

విందన్. “లను? 2411 

7. మనస్సులో నుబ్దేళించినంత పరిపొటిగలది. 

సీ...దరో కధనాదుల దుష్మ్కృతమ.లు, నామదిలో నిల్పనే మును 



అంతవట్టు + | ౫; 

వారును, విధిమోవాముననైన విరవథావ, మావహిల్లీన( బు మైనం 

తలు వనులు, ఆక. 1-34 

“అంతల సేయు దే. కి, స. క 

 ఆంకటి శోర కార్యము లొనరించు 

చూ. అంతలు 

“అంతవంత ము సం. విణ. (క. ల్, త్.) 

1. వాశము గలద్వి నశించునది 

ఆ, అఖిల కరన్చ్రిఫలము నంత వంతంబు మ,చ్భక్తులకు ననంతపదము 

గలుగు, శాంది. 4.254 

2, తుది గలది, చివర గలది 

వ. కర్మంబు లావ్యంతవంత బులు శరీరంబు గర్మాబఐధన కరోంబు, 

ఆక. 28_.96 

“అంతవటు డే, విణ (అంత+ పట్టు) 

1. ఆ పరిమాణము కలది, ఆ కొలందిది. (చేసికొన్న చానికి చేనకొన్నంత) 

సీ, కురురాజు( “తెలుపన తిరిగిలి నిఖల రాజుల దదనీకములను -- 

ఆ. నామ మడచి తెల్లథూములు' బాడయ్యె, నంతవట్టు ఫలము నను 

భవింపు, మేపడంగ నిన్ను శాపొనల జాల, దగ్గమూ ర్తి రి(జేయు 

దాన వినుము, స్రీ 2.169 

(ఈ (కింది యగ్ధముల నముచ్చయ నహిత మె కన్పట్టుచున్నది. ) 

ఏ. అందు 

వ తాను మున్ను (తిగ_ర్తేకు రథంబుకడ నిలువ నియోగించియున్న 

తమ్ములం గూర్చుకొని తమ యంత వట్టును నొక్కట విరాటుసకుం 

బొడనసూపివం విరా. 8-219 

తే. అంతయు, సమస్తము 

క, ఈ యెడ నిట్టమ్మవాన్మీ యాయుధములువెట్టి యెచటి కరిగిరి మన 

కౌరడాశేయులు బృవాన్నలా తగ, నీ యెటింగన యంతవట్టు 



ల్రీ అంతవట్టునుంగూడుకొ నూ 

నిక్కము సెపుమూ. - విరా, 1-128 

“4. ఎల్లరు 

ఆ. సవ్యసాచి తనయు నరిగార, యమ్మవోవీక_లంతవట్టు , 7సెర.వేంద 

థీమ్మ* 2.101 

నా 

శాత 

ల, అన్నియు 

తే. ఆదరంబున నగ్గోవు లంతవ్రట్టుణ గూడి యిట్లను ఇక్మికి( గుఠువ Bag 

ఆను, ఖం! 16" 

శ్, సంమాన్య న నహిళాః నరఠ్వాః [శ్రియ మూచు ర్నరాధివ 

నం. ఆను, 220--23 (ని ర్య) 

అంతవనట్టునుం గూడుకొను 

అంతవట్టును గూడకొను 

ఎల్లరను గలినికొను, అందఅతో( జేరు 

వ. తమతమ యం శవట్టునుం గూడుకొని నూతకృత్యంబులకుం, చ్యారు చాలీ ' 

(రే. కి. నమ. ఛా. అక, 

__రథంబులు దోలికొని చనుచెంచిరి  ' విరా, 8-155- 

న కొం'తేయా| గజాండు సంతనిల్లి తమ యంతవట్టునుం గూడుకొని 

విరా. 8-211 

అంతవట్లువారు దే. సర్వ. బహు. 

ఎల్లరు 

సీ.. అవ్వి రాటుుండును నంతవట్టు 

శే వారలకు. దదత్తదుదిశ (వకారములం (భియంబు దలకొన 

సంవిథానంబు సేనె, విరా. 5-8500" 

ఆ...తన్ను, దాంకిన, బెట్టుచం వె నంశవట్టు వారి, సౌ వి. 28: 

“ఆంతవ వట్టు” శబ్బము వై “వారు అను పర్వ నామ తచ్చజ్రి మను 

వయు క్త కవాయినది, ఈ యను[పయు క్షత నర్థి విశేషమును సాధింప. 

గలుగుట లేను. “ఆంత వట్టు' ఆను శబ్దమున కే “ఎల్లరు-ఆంద ఉమి=- 

అన్నియు” అను నర్ధములు “గానవచ్చుచున్నవి చూ. అంత వట్టు. 



.అంతస్సన్ని ధి 'ల్9: 

అంతవునంతకు దే. జాతీయము, 

1. ఆ గడువు పూర్తియగు వఅకు. ఆ 

చ, అనిన నుదేస్ట యిట్లనియె నంతవునంతకు మద్గ్భృవాంబునం, దునికికి' 

నమ్మ తించితి. : “వీరా 8-87 

౨. ఆ కాలము గడచువటకు. 

క, ఆంతవునంతకు నీద్గరు, .కాంశారూవంబు నేను.. గాకొనియెద ని, 

క్చింత మున మగుడ( జను మని, యింతికి( బురుషత్వమిచ్చె నెంతయు.. 

వేడ్కన్. ఉద్య. 4406. 
అంతశ్చరము సం. విణ (అ, ఆ. అ) 

లోపల నంచరిం చునిడి. / 

క. అంళశ్చర మారుతములు, శాంతములుగ. జేసి, శాంతి, 2-20. 

ఇఅంతశ్శతుపవు సం. వి. ఉ. పుం. 

_ లోపలనున్న విరోధి-కామము, [కోధము, లోభము మోహము, మదము. 

మాత్సర్యము వీనినే అరివడ్యర్గ మని పేరొ.ందురు. 

సీ, +.అంత ళ్ళ తుకుల మైన కామాది, వర్గంఖు. :నోర్చి. అన్ను. కి-272. 

అంత సేపు చే. వి. 

" అంతకాలము. ఉద్దెశించి నంత కాలము. 

వ. నాచేత నాయుధంబు లున్నరితవేపు నన్ను జంప నెట్టివారికి' 
నళక్ళంబు. ర. ఖీ, 1-191; దో. 1-20 

అంతసాపము నం, వి. అ. పుం 

మనోవ్యధ, లోపలి పరితాపము, 

వః ఆంత$పురమునకు౦ జని ౦ లక స్తాసం బేర్పడకుండ మండునంత, 

ఆది, 8.17 

అంతస్సన్నిధి సం, వి. ఇ- పుం 

వృదయమునందు నిల వుకొనట-మన న్ను గోచరము చేసికొ నుట-వ్భాద- 



ఇట్టి0 అంతన్భారము 

యమునందు6 గనబడుట. 

వ, వను విన్న వంబు నేయు తెజంగుగా నంత సన్నిధిం గలిగించుకొని. 

విరా. 1-87 

:అంతస్వారము సం, వి. అ. పుం. 
లోపల సారము గలది. 

క, నోదాంత స్సారళరణ నై నై_ప్టికచరణా దో. 1-896 

"అంతస్స్రితము నం. వి. అ, ను 

తనలో? దాను నవ్వుకొనుట్క ముసిముసి నగవు 
వ. బలసూదనసూను వలుకులు విని పొంచాలి యంతస్ఫీ్మత కమనీయ 

కపోల యగుచు నిట్లనియె, విరా. శి-5్1 

“అంతికము నం, వి, అన 

నమీవము, సామీవ్యము, దగ్గణి 

క. దూరాంతిక దుర్గమ విస్తార నుగమ సన్ని వేళ తావదచలన్క ర్యా 

రంభక, థీ, 1305 

ఎఅంతిపురంబు నింతులు చై. సమ 

రాణి వాసన (శ్రీలు 

వ. చిక్కని మల్లులులేని తటి నంతిపురంబు నింతులు నూడ నయ్యవనీ 

కొాంతు౦డు సోరింప శార్దూల కుండాలాదులతోడ నీడంబోక వెనంగి 

భంగంబునకుం చెచ్చి మెచ్చించుచుండు. విరా: 2.20 

అంతిపురము టె, వ్ (సం. అంతఃపురము ) (రూపాం) 

ఆంతిపురి 

1. అ9త పురము, రాణివానము, రాజు భార్యలుండు చోటు 

ఆ. అంకిపురము చరిత కలవడ మెల(గుచు, నుండె నవ్వదూటి 

యును ముదమున. _ విరా. 1-$80 

2, అంతఃపుర జనము 

చూ, అంతివురము చుట్టజిక ము. | 



అంతియ Bt: 

అంతిపురము చుట్టణికము జాతీయము 

 రాణివాసవు (స్త్రీలతోడి సంబంధము, రాజుగా రి-ఖార్యలతో వ్యభిచరించుట.. 

క. అంతిపురము చుట్టటీకం, బెంతయు. గీ డంతకంశు నెగ్గు తదీయోా,. 

పాంతచరకుబ్ద వామన, శాంతాదులతోడి పొందుకలిమి భటునకున్ 

' 5 విరా. 1181. 

ఆంతిపురి వై. వి (రూపాం) అంతిపురము 
ఆంత ౩ఃవురము, రాణివానము 

వ. అంతివురి కోటకు లోనగు నొక్క సౌమ్యమందిరమున కమ్యునిం. 

గొనుచు. . .ఏగిరి, శాంతి. 6266. 

అంతిపురికోట వై. వి. 

ఆంత౩వురమునందలి కోట 

చూ, అంతిపురి 

అంతిమము సం. విణ (అ. ఆ, అ) 

 చివరమొనది, కడపటిది, చరమము 
ఆ. అట్టుగాక పతుల యంతిమ సనమయంబు,నందు6 జింతదక్కి యను 

మరణము, చేసిరేవి నుగతి సిద్దించు( బతిసమేతంబుగా(గ నన్నితం 

వినులకు- ఆను. 5-801 

అంతియ దే. విణ 

1. అంతే, ఆమాతమే 

అ. ఉన్నరూవ పలుకు నన్నరులెక్కడ( గలరు, తోంచినట్టు పలుకు 

వలుక, వైన ఛర్రిధమవుయె్య్య నంతియ కాళంత, వట్టుపట్టి చూడ. 

గలనె యెట్టివారు, విరా. 1-19] 

2, మ్మాతము ఎ. 

వ. తాను నిజనహోదరులయ ట్ట్రపోలె వేష్మాంతురంబుదాల్చిన యంతియ. 



“62 “అంతే 

కాక యూర్యళశి యిచ్చిన శాపం బనుభవించుటకు. శరిశాంతర పరి 

. వాంబు చేయుటంజేసి _ = పేరా లి- క్రి 

8. చానితో సమానము--సమానము, 

వ. నీ బలంబునునాలవ పాలుగొని మహీపాలుండు సత్యరంబుగా 

ముందర పోవలయు, నంతియనేన తదనంతరంబు కదుపులంబొ"దివి 

కొని చనవలయు* = విరా. 4-487 

అంతె చే — . 

అంతియ, , మతము. 

శ ఆంగములలోన మేలు త్తమౌంగ మందు, నుత్తమంబులు గన్నులు 

యుర్విజనుల, కోట్టి కన్నులు 'లేవను టం'తెకాక, _ ఆది, 5-11 

అంతేవాసి సం. వి. న్. పుం. అలుక్సమాసము ! 

శిష్యుండు 

క...మా,ర్కుంజేయుం డను మునినా,థు౨ డంలే వాసిగణముతోం జను 

చెంచెన్ ఆర 1-802 

అంత్యకాలము సం, వి. అ. పుం 

 ద్రలయనమయము 

“మ. గద సారించుచు, నంత్యకాల విచలశ్వాలాకృతిన్ ఫీముడు. 

ఉద్యో. 2-188 

అంత్యజాతి సం, వి, ఇ. త్ర 

కడపటి కులము 

ప,ట్టున శేడిరువుల -కేరక, చన( జేయుట నుగ్గడించి సంథావించెన్. 

ఆను. 8-190 

అంత్యజాతివా(డు మి|ళ. పుం 

"కడపటి కులముచా(డుం 
చూ. అంతస్ట జాలి, 
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అంత్యజుండు సం. వీ, అ, వుం. (త్రీ అంత్యజా) 

కడపటి కులమున! బుట్టి నవాడు. | 

చ, అనుటయు నంత్యజుండు నగి యట్టి విధం బధథమంబు గాక, 

శాంతి. 8-294 

ఎఅంత్యరము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

“ కడపటిది. చివరది, 

వ. అకా్కాఅంబున "నీవు మండరూపంబున( (బచ్చన్ను6/డ వై రాజకన్య 

లకు నృత్యంబు గఅవుచుండి తదంత్యంబున శావమోక్షంబు వడ 

యము, ఆర. 1-861 

*అందంద డే, అవ్య (అందున్ -1- అందున్ అ) 

li, చరచర డ, అచ్చటచ్చట, అప్పుడప్పుడు 

. మట్టియ లొండొంటి బిట్టు దాకంగ? నేల, నందంద మువిగాళ్ళ 

నవ్పళించు, వీరా. 2-250 

వ మిక్కిలి, మిగుల, అత్యధికము. 

సీ, అందంద కదిలెడు కొందలపాటుచే. దలంకుచు నునికికి నిలుకడ 

యును విరా. 2-816 

-లి. వెంటనే, తతణము 

సీ పొడిచిన వెస బీజటువోవక యొండొరు, నందంద పొడుచుచు 

నవని(బెట్టి. విరా. 2.847 

4, మల్మణీ, మొటినూటికి, తజచుగా, వెంటవెంటనే, 

ఉ* అందలి వార లెల్లను జయంబునం బొంగుచు6. బేరెలుంగులం, దండ 

చెలంగంగాం బలుక నార్వంగ నొత్తిలి నవ్వ నాకనం, బందిన యట్టి 

_మో(త బని. . సౌ. 1-5 

క- అందంద మెడయు( దలయు న, మంచాటోసమున. చెక్కు.మాలు 

లడిచి, శాంతి. 8-498 

వ, ఇముగ్రద్దియ. , .పాణితలంబున నందంద 'నెమెొగ మడిచికొనుచు 

స్రీ 2.46 



అందము: : 

అందని [మాంకుల పండుగోయు చే. జాతీ 

సాధ్యముగాని పరార్థములకుం _బయత్నముచేయు, అలవిగాని 'చాని 
నొనరింప( బూనుకొను. 

క, చను చనదని చూడక యం,దని [మాకులపండ్డు గోయం దలంచుట,- 

హిత వే, మును చెడిన రావణాదుల, విని యొజటుం౧గవె యెన్న (డును 

వీవేకవిహీనా. .. విలా: 2658. 
క్త 

వాడుక్ష--అఆందని పండ్ల కల్లులం చాచుట (|పాంళు లభ్యే ఫలే లోఖా' 

దుద్భాషహరివ వామనః -- కాళిదాసు) 

అందము! వె. వి, (సం, అంతః = రమ్యము) 

1. చక్క (దనము, సౌందర్యము 

సీ, వోరముల్  మెటయ నొయ్యారంబుగా గుచ్చి, యందంబు ' 

వింతగా నలవరింతు. విరా. 1-107 

సీ కాళ్ళ యొప్పీద మా(డుకట్ట నుజ్జ్యలము చేయంగ సంకుల బాహు. 

లంద మెడల. విరా. 1-228 

2. విధము, రీతి 
ఉ...వూర్లళకి చెన్నునం బూర్య మహీధరంబు కాంతింగడచన్న 

యందిము [పతీతమగాయ నటించు చాడ్పునన్ కర్ణ, వీ విప్ర 

తీ. ఒస్పిదము, యు_క్రమగు విధము 

తే,...అంద మొంద, నఠసికుడుపుండు కట్టు డిచ్భానురూవ, వస్తువులు 

కే కొనుడు దురవస్థ చెలిపి, పాపికొనుండు, ఆళ్వ 4-176. 
॥ | 

అందము చే. స్ అను ధాతువుయొక్క్ల తద్దర్యార్థకము.. 

(అను 1దు+-ము = అందుము, అందము) 

అని. వలుకుదము,' 

"కం... వీేముందము దోస్సార నిళాంతోజ్జ్వలుం దగు, నా రాధయుండు' 

నచ్చె 'థద్దును చేతన్. కర్ణ 1-26 



అందలము 66. 

అందయి న, బవు 

ఎల్లరు, ఎల్ల వారు 

వ. వారందటు నువోద్భుతంబంద, విరా, 1-184. 

వ. భీమ్ముని పలుకులు విని యందల్లు సముతించిరి విరా- 1-874 

క. అందఖు రథికులు పజివ(గ, నించేటికి మున్ను వచ్చి రిస్సీ యని నం, 
(కందననుతు మార్కొనియె, ఏరా 5.78: 

ఇది అంత శటబ్టఘు యొక్క మాన హత్యర్థ క రూపము, 

ఉఅందలము వె. వి (సం. ఆందోశళము-ఆందోశిక) 

1. శిబిక (మేనా), చుట్టును కప్పు లేక లోపల కుర్చీవలె( గూర్చుండు. 

టకు వీలైనది. దీనిని పురుషులు (పయాణము చేయుట కుపషయో- 

గింతురు. 

ఆ,..నీకు, నమ్మదంబుగాగ నప్త కిగణము నా, యందలంబు మోవ। 

నరుగుచెంతు ఉద్యో. 1.180; 

2, 9బిక (మేనా) చుట్టును కప్పుండి (స్త్రీలు [షయాణము చేయుట కువ. 

యోగించునది. 

వ విదురుండు కుంతీ [ప్రముఖ కురు (స్రీ కనంబుల నందలంబుల నిడి, 

“కొని, శాంతి. 1-86 

క+* సుందరులకు ఖాలురకును, నందలములు వేసడములు, నాయిత 

ములుగా( గందక కుందక చనువిధ,మొంద(గ సమకట్టుండు. మౌన.18/ 

పొమాన్యముగా 'నేంటికాలమున “పల్లకి యనంబడు వావాన విశే 

వమును వివావాకాలమునం దువయోగించుట అక్కడక్కడ గల 

కేమో. వూర్వుము తాల్యవివావాములు జరుగు నమయములందు 

ఈ పల్లకిని నూతనవధూవరు లెక్కి. య(యూరలేగాడివారు. ఇప్పుడు 

కీని స్థానము కారు లా కమించినవి. మున్నును పల్లకిని వివావా. 

కాలనుంచి యుపయోగించెడివారు, మేనా యనునది (పక్కలు, 

తలుపులతో మూయంబడి యుండును గాన "దీవిని (్రీలే ' యక్కు. 



ల్లీ అందల్లి 

వగా [బియాణసాధినముగా నువయోగించెడివారు. అందలములు 

వాడుక లోనుండి తొల;గినవి కాని యవి మేనాకం'ు సెత్తుగా 

- నుండి (పక్కలు తలువులతో మూయయణడక యొక రకము, 

మూయంబడి యొక రకము రెండు విధములుగానుండి లోపల 

గూర్చుండు ఒక కుర్చీకలె చేర్పాటు చేయంబడి యుండును" 
(వస్తుతపు వల్లకీలే తిక్కన చెప్పియు* డెననిన నట్టి వాని యందు 

'శాచ్మస్త్రీలు పయశించుట యనసంభవము.. “శావున మేనా వంటివే 

భారత కాలమునాటి యందలములు. 'ఆజ్రావచు[మ. 'కనుక్ “ఆంద 

లము అనిన “మేనా'.. అమట శెల్లునుగాని:: నే(టలపుం బల్లికి 

'మా|తము చల్లుట పొస(గదు. 

(పస్తుతపు జీపులవంటివి పురుషు లెక్కు. అందలములు- కారుల వంటివి 

స్రీ లెక్కు_ అందలనులు. 

B (స్రీ బువయోగించు ఆంద లములలో భార్యాభర్తలు పయనించు 

టయు గలదు. 

వం పాండవా గంజుడు పొండురా జ్యాగజు నతని దేవిం బ భూశాం 

డో? కారూఢులంజేసి పురన్మరించుకొొని* శాంతి. 1-850 

“అందలి దే. విణ (అందులనుండి యేర్పడిన విశేషణము) అందున్న 

వు అందలి విషపు లెదురువచ్చి కాంచి. ఉద్యో. 9147 

వ. ఇందలి యందలి బంధుమి త్త? నవోయ జనంబులు గలసి. . 

ఉదోస్ట. 1-377 

వ. గంధమాదనమందలి కొలనికిం జని ఆది, 1.88 

అందాక చే. అవ్య, 

అంతదనుక, అంతవటితు 

"తే, ధరణి యెందాంక నుండు సుస్థిరత నీదు, కీర్తి యందాక నతు 

యన్ఫూరి దాల్చి, శాంతి. 2.148 

“అందించు చే, [క సక. (వేర 

కలిగించు కలు(గాజీయు 
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వ. ఇట్లు |పచండమూర్తియై మధ్యందిన మాశ్తాండుడుంబోలె వెలింగి 

వివ్వచ్చుండు వియచ్చరుల కచ్చెరువందించె. రో 4-802 

క. విను పౌరుషమును దైవము, నన రెండును -గార్యఫలము నందిం 
పగ 'నెట్టన కారణములు గావున, జననాయక సద్భశములు విచా 

రింపంగన్ | ॥ ఆనుః 1-142 

అందిచ్చు దే. స (కీ. 

_ ఆందించు, పొందించు, చేర్చు, ఇచ్చు, ఆంద(జేయు. 

క,*,బమ్మీ వనం (వాంకి విడిచి చాపము 'నా కందిమ్మనుడు, 

విరా. 4-112 

శఅందియ వె. వి. (నం. అందుక ః) (రూపాం) అందె" 

అంచె, (స్త్రీల కాలి నగ, 

"తే. అందియల 'మొరవంబున క శెగుచెంచిి | పోది రాయంచ రయ 

మున బోవు నవ్వి,ధంబ విరా. 4.28 

అందియిచ్చు చే. న, కి. 
1, చేతికిచ్చు 

వ, అప్పొలతి వార్ష ము(భొందుచు నందియిచ్చు కాంచన చవకంబు 

పుచ్చుకొని నిరా. 2.102 

2. తీసికొని చేతీకిచ్చు 

వ. ఆంటి కేయుఠిడు (పనన్నవదనుండగు చుం (బితిష్టితంబులయిన కల 

శంబులలో నుజ్జ్వులంబగు నొక్కటి ధామ్యుండందియీ నెత్తి యా 

భూపో తము నఖివేకించె - శాంతి. 18765 

అందు] అవ్య, (దు 

. 1. దానియందు 

ఉ. ఆదరణీయసార వివి ధార్థగతి న్ఫురణంబు గల్లి య్యష్టారళ పర్వ 

నిర్వవాణ సంభృతమెై ఇపనుపొందియుండ నం, దాది దొడంగ 

మూడు కృతులు* విరా, 1-6 



0 బంధు 

ఓ వానియందు 

క, విను సుమతి విమయముల నందునికి గలిగనేని. బొంద డుదకం 

బులం బొొం,దని బినసరువాప తము చాడ్చున. కాంతి. 56.627 

"శీ, వారియందు 

'వ, ఇరువురయందు భోగేచ్చసలిపి, 

సీ, =. అృయ్యిరువురయందు భోగేశ్ళ సలిఫీ యం ధపత్యంబు వత 
యుదు నని తలల్లిబి, సభా, 1-185- 

4. వానిలో ల ల 

సీ* విఖుధుల పం_డెండు వేలేండ్లు సనునంత, నాలుగుయుగములు నోలి' 

నడచు; గృథ యుగ ంబున కందు జతురంశక ములు: 

+ 1 శాంతీ రా-%6- 

ర్. వారిలో 

వ. నేన పెద్ద నేన చెద్ద నని తమలో నిర్లటును వివాదంబునేసి [పవ 
QO లు 60 ౧m 

దుపాలికింజని రందు సుధన్వుండు |పవ్హోదున కిట్టనియె* 
య ౧ | 

నభా -&_289- 

6, ఆ [వ చేళశమునందు = అచ్చోట 

ఉ. తమ్ములు ధౌముగ్రండున్ సతియు( చా నరదంబులతోడం [గోళ 
మా,[త మ్మొక చోటి కల్లం జని ధరశ్రతనూభవు( డందు నాంటిరే, 

యిమ్ములం జల్చి వేగు టయు విరా, 1-68 

7. అక్కడకు, అచ్చోటికి 

'వ* అట్టు గాన కదా యే నందు రా నని పలికి మజీయును. 

. ఉద్యో. 4-5 

8, చెసం వైపున, పక్షమున లం సార 

వ అప్పుడు నీయందు. 'జేయంగల సెనికులు నూశి త శేజోవిశేషం 

బునం జూడ్కు_లు మిలుమిట్లు గొన వెఅచణచి. కర్ణ, 8-207 

9. స్ప్హమీ విభక్తి | వత్యయము 



అంటు (69 

వః నిమభా [దియర దనమినవతి | పచ్చన్న సం చరొణమున వర్తించుట 

యును. వీరా. 1-54 

10. వలన - పంచమీ విభ కీకి బదులు 
వ,. వాని యిచ్చు ధనంబుకంచు శాయం దధికధనంటు గొనిపొమ్ము 

ఆది, 2.192 

11. చేశ _ పాత్యర్థమున( దృతీయకు బదులు 

క. ఇంరీవర లో చనన్కీయం దే నభినందిఆాతత్హైనైనట్టులు, నందనుల 

యందు బౌతుల, యందును నభివఃద్యవగుమ యని దీవించెన్. 
ఆది. 8-6 

గేలి, ఓద్ద, సమీపమున 
వ. ఇవ్యర్థాకాలలబు మాయందయుండి చాతుర్మాసంబునేసి మమ్ము? 

గృ'కాద్ధలం జేయుండు, ఆది? 8.180 

వ. ఆ పర్ణారులవలన నిన్నెజింగిన చాననై నిన్నిట రావీంచు నుపా 

యేంబు దలంచీ యెల్ల దమయంతీ ద్వీతీయ స్వయంవరం బగునని 

బుతువద్దునందుC (బశాళీంప ను'కేవుం డను (వావ్మాణుం బు త్తంచితి 

ఆర. 2218 

త్య 

18. నిద్దారణ షష్టి--లో 

మతత్తకోకిలము...ఈతని బుద్ది మీ, రేవగింపక చేకొన్లుం డిది యెల్ల 
యందును ధరగ్షనస, ద్భావ మొక్కని 'కేర్పరింపంగ (బహాై కైనను 

బోలునే. నభా-, 2286 

శ్రే, తచ్భచ్హార్థశము 

(అది - అవి - వాడు - వారు - ఆమె మొ. వానిని చెలుపును) 

ఆది ఈ సందర్భమున సర్యనామముగానయి విభ క్రి. [వత్యయము 

“లను దీసికొనును, 

క. అని భీష్ముడు వెండియు న్కిట్టను శా' పన్నిరువురును ధరాధిప 

యోగక్టుత్వ నిరూఢులెల్ల కర్ణం,బున "కౌర'ను( డందుతోన ముఖ్యుం 

డరయన్ . "అను. 24255 

౯ [కియా జన్య విశేషణ వూర్య్మక ముగా నుండును. 



అందు: 

ర దొరకొననిదానిం గోఠరక, దొరకొనినందును మమత్వతుష్ట వాద 

యతం, బొరయకం అము శదిక్షక 

(దొరకొ నినందు ; లభించిన చానియతిదు) 

క, వినం జూడ ౦బడునం చల్లను నమత౦ బరము. గనుచు.. 

శాంతి, 6.285: 

చౌశంలిడునందు చూడయడు దానియందు) ను 

'ఆందు? చే స. (కి. 

. 1. పొందు. 

వ. వానియందు మీకుం జాడం బోలిన యెడ దగిన చందంబున నిలుచు: 
వారముగాక యనినం | బియమంది ధర్మనందనుం డిట్టనియె, 

విరా. 1.62 

2 అనుభవించు. 

సి చ్యవనుని వాంఛకు. సంయాతినందన, యిడుమల( గుడవదె 

_యడవిలోన, రాఘవుతోడ నరణ్యవాసము సేసి నంతాప మందె' 

. జనకతనయ. విరా. 2.284. 

లీ, కలుగు, ఒదపు. 

ఉం.+ఆ నమి, శశి వియచ్చ ర (తతికిన్ వెజంగందంగం జేసె నెంత 
యున్, : విరా. $184 

4 అంటు, తాంకు స్పశించు, 

మ. అటమీన్నందిన యట్టి వాని పొడ వెంతన్నట్టు ఫాలాకు నె,క బ్రాటి' 

కయ్యంబున. ఉద్యో. 2-174 

అక, కి. 

క్* చేతికింిక్కు, చేతికి నందు(బాటులో నుండు. 

కం చను జనదని చూడక యం,దని (మాకుల పండ్లు గేయం దలంచుట: 

హీతమే. - విరా. 2-658 

8, (పా_ప్రించు-లభించు-సిద్ధించు. . 

తే. వేదసారంజు సత్యంబు వినుడు నత్య,సారమూ ర్తి దమము దము 



అందోజు' Tt 

సార మనఘ్యులార మోజు మీ వరిపొటి గారవమున నాదరించు. 

_జనంబుల కందు ముక్తి. కానిది, ల్-ర్రి0: 

ఉ... లో,థానుగతిన్ విమోతవద మందదు సంగముకల్మి నెమ్మె 

యన్ , : శాంతి 6.580 

7. [గహించు, లీసికొను, స్వీకరించు. 

శే, (గానమాభ్భాదనం౦ంబు దక్కంగ నెవ్వ( డి. చెయ్యది” 'యిచ్చికే 
నంద లేక, వారభోజి యగుచు నమస్కార సఖ్య నుతి నిరాకృతి 

రహుతుంజె యతి వెలుంగు. అశ్వం 2-172. 

AC [గాసాదాచ్చాద నా దన్యన్న గ్భహ్లీయా త్మథంచన, F 

యావ చావో యేత్తావ (తృతిగృప్హీ త నాధిక మ్. 

నం, భా, కళ్ళ. 46-88 (నిర్హయ్లు 

అందుల శే. అవ్య. 

1, ఆయ (న్నవ్లమీ విభక్తి (పత్యయము) 

2. ఆ కోటు . నా 

చ అనవుడు నక్కిరీటి దగ నయ్యదువంళ ప రేణ్యుతోడ నిట్టను నటు లేని౬ 

. బోవలయు వాన్తిపురంబున కిత్తెజంగు సెప్పిన నిను ధర్మనందను(డు 

|వీతిగ నందుల కన్చిపుచ్చు. అక శే-4. 

శా , ఏ నెలు(గ నిన్ను నెక్కడ, దానవు మిన్నకయ  యమచితంబులు, 

వలుకం,గా నేల యరుగు మంబుర్కువోనన, 'యెందుండివచ్చి తిందు. 

లకు వడిన్. ఆది. 8-76. 

అధటొటు సర్వ. బవాు, 

ఆందధదణు 

క. .ఖీమ నకు నందొలుం గీడ్పడ(దొడ (గి రుద్దతులు రాజనుతుల్, 

ఆది, 5.164 

సి. శూరులు రృృర శాష్ట్రగినుతులు దుర్యోధనాందులు దురాధర్జులం 
దొజును మనకు. ఆర. 12269: 



2 అంధకారము 

ఆం అన్వ్యథాకరింప నలవి యే యనిన నం,దొఆకు నిటు లనియె | దుపద 

విభుండు, స అది, 7-లికలి 
ఉఅంధకొరము సం. వి. అ. వుం. 

చేకటి 
వ. అవులవులం ఇను న(ధశారబు దూరంబులయందును లేకునికి. 

విళా. 2-240 

అంధకారాతి సం, వి. ఇ. వుం. 

శివుడు, ఆఅంధకుండకు రాతనునకు శ|తు వేనవా(డు, 

వ. అఆంధధకారాతి యి ట్రనియె, : అను. 5-161 

అంధకారి సం, ఏ. ఇ. పుం. 

శివుడు. అంధకుండను రోషనునకు శ్యతువై నేవాండు. 

లే... వేంట నెపంబున నంధళారి, గరళె. ' ఆర. 1-800 

ఆఅంధకాసనురుండు సం. ఏ. అ. పుం. 

అంధకు(డను పేరుగల శావసు(డు. చూ, అంధకు(డు. జి 
వ. అయ్యంధకాసురభంజను కత౦ంబునం గడింది పగ అడంసదురు. 

రో, 5.498 

అంధకుుడు! సం, వి, అ. పుం. 

కిక యాదవుండు, ఇతనివేర అంధకవంశమని యొకానొక రూదవుల 
తెగకు. జేరు వచ్చినది. 
వ. ఇతని పంవునంగా దె యదు భోజాంధక వృష్టి సంజయ శేకయ 

(వభృతి భూపతి పకరంబు (పళన్తపథంబునం (దవరి ర్తిల్లు చున్న 

యది, ఉద్యో 1.885 
ఇతడు యుధాజిత్తుపు తుండు, కోప్టునకు( బొతు(డు. 9ంధ్రక 

వంశమునకు మూలపురుషు(డని అపువి నిఘంటుపునుదును సూర్య 

రాయాలధధ ని నిఘంటువునందును గలదు, ౨౫) ఇ లం 

భాగవత  విష్ణువురాణ వారివంశాదులను బట్టి చూడ గకోష్టుకు 
యుధా జి త్తను తనయు౬ డున్నటుల, నతినీకొడుకే _అంధకు! చన 
'టులం గానశాదు. వె(గా కోమ్టునకు అంధకునకు మధ్య నెన్ని యా 
శరములు. గడచియిండ కోష్షప్యౌతత్వ ముంధకున శెట్లానంగిరో 
'ఆలియదు.. ఆంధకుని తగ్మడి స_త్యతుం డని వై సాత్తికవురాః 
వచనముల వలన విశదమగుచున్నది. 
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"74 అంధకు('డు3 

అంధకుని నుండి యావుకుని వణకు. -జెప్పంబడినది సంతి ప్త ప్త కమ. 

మని పురాణములు వలుకుటచే, జెక్కు తరములు గడచి యుండవచ్చును*. 

(పధాన పురుషులనే పురాణములు పేరొ గ్రానియుండవచ్చును. 

అంధథకుండు* సం. వి. అ, పుం. ఒకరావనుడు. 
వం. .అంధకారాతి యిట్లనియె, ఆను. 5-191 

అంధు(డు, ఆంధకుండు చై దైత్యులు, ఇం|దునిచే నిర్జింవ(బడిన; పు తులు" 

గల దితి ళోకనంలగ్నమానసమై కళ్వపుని శేవతలకు * “ఆప్రీధుస్టుడ్గు 
నొక తనయుని | బసాదింపుమని పార్థించెను. అప్పుడు కళ్యవుండు దితికి: 
నీతనయుండు రుదునిచే. దక్క తదితర దేపతలచేం జావ(డని _వరమి- 

చెను, దితి యంగుళ్యోదరదేశమునుండి వు్యుతుండు జన్మి :చెను. 

అతనికి వేయిచేతుబు వేయితలలు . రెండు వేలకన్నులు రెండు వేల పాద 

ములు గలవు, (గుడ్డివాడు గాకుండినను . గ్రుడ్డి వానివలె నత (డు' 

నడుచుటచే ఆంధకు(డని పిలువ(బజెను, 

శ్లో. సువజ తగర్ధింధవదగిసారా దనంధోజపి పా భారత, 

తమంధకోఒయం నామ్మేలి (పోచు స్తత నివాసీన 

వారివంశము 14ల్ అధ్యాయము .- 

ఎవ్యరిచే+ జావనని గర్యముతో నెవ్పరిని లెక్కచేయక సుందరు 

లగు స్రీ లెక్కడనున్న నక్కడనుండి పట్టి తెప్పించు చుండెను-- 

ఇతరుల  ధనమవవారించు చుండెను. ఆతడు న్వర్షిముమండి పారి 

జాత వృక్షమును హరించికొని పోవుచుండ శివుం డీతని జంపెను. 

మత్స్యపు రాణమును బట్టి ఆంధకు(డు కామాంధు(2 భూమికే?! 

తెంచిన పార్వతి వివారింప బో(గా శివుడు |లతిళూలముచే: జీల్చి 

వై_చెననియు మరణసమయమున నతడు శివునియెడం (బప్షిచే? 

యుటచే శివం డాతనికి గణాస్థాన మొనా ననియు చెలియ. 

చున్నది, 

అంధత నం; వి, ఆ. స్రీ ~ 

(గుడ్రిశనము, కన్నులు గానరాకపోపుటం 

క్ ఆ ధృష్టద్యుమ్నూదులు, [కో ధాంధత నడరి. కర్ణి 92.846; 



అంధతమనము నం. వి.అ.న 
. "కథ 

దటమె న చీశటి. 
OO 

క, గంధర్వులను నెవంబున, నంధత మనగూఢవృత్తి ననిల నుతుండు గ,. 

ర్వాంధమతి మయొన నూతు న,కాంధవముగ( జంచె(గాక పరులకు 

_వళమే! _ విరా, 8-118. 

అంధము సం, విణ. (అ. ఆ, అ) 

ig (గడ్డి ది, కన్నులు కన(బడకుండ( జేయునది, వివేకము తొల౦గినది. 

క్క బంధు శతంబులు శెర్యమ, దాంధము_లె _ విరా, 1-825. 

శా. గర్వాంధ[వతివీరనిరథన విద్యాపారగుల్ విరా, 2-ర్ర్' 
ం. నం, వి, అ. న, 

య. క ., అంధమయ్య్యె జగంబుల్ ఆర, వీ 2 - 

అంధీభ్లూతము 
అంధిభ్లూత్ను:డు డు |” విణ. (అ, ఆ. ఆ) 

గడ్డిని వాయు | గుడ్డిత నము( బొొందిన వాడు. 

. “ఇం, లేపో తమ్ము( గ పిధ్వజ | ప్రభల యంధిభూతులం వేయ వే 
: | ఉదో్టి. 1-821. 

కా. ( శేతా ద్వాపరసం ధి నుద్ధత మరాంగిభూత విద్వేష జీ,. 

మూతే | గశ్వనసనుండు రాము. డలుకన్ ._,_ ఆది, 1.28: 

అంధుడు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కే, (గుడ్డి వాండు 

చ.. .,అంధుండు దీనుండు వృద్ధు నైనయీ, నృవు నరయ౩గం కాండ 
వులు నీవును నుక్తులుగాె యెమెన్ శల్య. 2828: 

విణ 

2. వివేకము లేనివాండు, వివేకము లేనితనము గలది. 

వ- వీ, డిప్పుడు పాండవా గజుని జాధించినం | గోఛాంధుండనై యది. 
మబచిరి కర్ణం 2.21 4» 



స్తో తంభ్యమే 

ఉ వచ్చు ముదాంధవృ్తి ననివారణ నొక్కుడు నాట్యశాలకుం-_ 

విరా, 2279 

అంధ్యము సం, విణ (ఆ, ఆ, అ) 

(గుడ్డిమొనది. వివేకము కోల్పోయినదీ. 

ర్ం. వింధ్యా ది వోలె నాొ(పతి,వింధుర( డచరితో[గమూ రి వెలయ 

నిలిచి ద,ర్చ్పాంధ్యమతి నడకీ శీప్తాావంఛ్యోశ్రుము అక్కు మాక్ మె 

బజి న్ [(వోణ, 5.170 

వి. అ. న. 

అంధత్వము. కన్నులు తెలియకు -డుట 

ఉ., .కృష్ణు నీ, విక్కడ శేల వచ్చితివి హీనవి వేకుండు దుర్శు దాంధ్యముం, 

దక్కునె... నుయోధనుడుర్వి యిచ్చునే = కలగి. 1-867 
వ. చాపాచార్యనందనుండు. మేనెత్తుట జొత్తిల్లీ మోపోంధగ్టి 

బుతో గలసి యునికింశేసి. సోప్రి, 1-208 

1అంపకోల దేళ్య. వ. సమ. (అమ్ము +-కోల = అంవకోల) 

చాణ విశేషము అమ్ముసీ నకును కోలకును [బత్యేకముగా బాణమను నర్ధ 

మున! [బయోగములు గలపు, 

అమ్ము : నీ, పల్వింట మం,టలు [గమ్ము నమ్మేయుటయున్ 
కర, 1.118 

,. + . CD 

కోల: క,..వదియుం బదేశు నుచ్చిపోయెం గోలన్ 

విరా, 6.82. 

అంపకోల విశేషమేమో విచారింపవలఅసి యున్నది, + 

కోల పొడవైనది (గడవలె) 

పొడ వై నునిశిత మెక బాణము-అంపకోల యని చెప్పవచ్చును 
(కోలవంటి యమ్ము అని యర్థమిచ్చును) 

క, అవ్వీరుని వాలంపఅ, | కొవ్వు నడచి తనదు నంపకోల లడ 



అంసవాధి FF 
శో 

రంగా, నవ్వనుధాధిపు( డ ల్లని, నవ్వొలయ (గ నూణజుకొ నె మృణా' 

రహితుండ్రె శల్య, 1-248 
ఇంధున భాలంపణుకు( (బతిగా నంవకోలలు చెస్పంబడినవి. కావున 

ఆంప్టకోల వాలమ్ము ఇని య్మే నిర్ధాధింఫందగినది, 

ఇంపకాల్సువ దే. వి, నమ, 

బాణముల [పవావాము 

సీ. .అన్నరుండు వపౌాలంప కాలువ లోలి నడరించుటయు, 

భీమ. 8-284. 

అంపతాంకు డే, వి. 

బాణము తగులుట 

సీ, = ఓక్క, యాంబియ్య యుటలికి నా యజ్ఞానమున నంప్క ఆకా(5కు(నల 

గూలుడు, కోర్డు. 2.90 

అంపపాన్సు దే. వి. సమ. 
బాణములతో నేర్పడిన శయ్య 

కర, రవి గొల్చి యు త్ర రాయణ, మవువంతకు 'నంవపాన్సునం దిట్టు 

మహొ,త్సవ లీల నిలుతు, ధీవర. 8- 128 

అంపపెట్లు దే. వి, నమ. 

జాణముపోవునంత వరిమికిగల దూరము 

వం*,పతిత శవంబగు నబ్బలం బిరుగెలంకులం దొలంగి యంప వెట్టు, 

చేల కవుల నని చూచుచుండె. . .థోణం ఆజ 

అంపపొది జే, వి. నమ 

1. అంబుల పొది - తూణీఠము 

"ఇ ఆంపపొదుల నిగుడు నంశు వితానంబు, దీీపమరకతముల దీధితు. 
లుగ, చా లిమియును బెంపుం దనకు వైజములుగ్న విజయ. గోప్తా 

ణా ది వెడలి వెలిగ,. bay. 1౬106 



:fg అంపబలువు 

“2 లాణముల కట 
A) 

వ. జమదగ్ని మహాముని |క్రీడార్థియై శరాసనంబు ధరించి ే ణుకాదేవి 
బాణంబుల కట్టంగొని' తనతోడం జనుచేర నివానంబు వెడలి 

యొక్క బయల నయ్యంప పొది నిలువవై పించి దూరాపాకనం 

బాచరింప నక్కుసుము కోమలి యమ్ము లేజుకొని వచ్చి. యిచ్చు 
చుండు, ఆను, కి-855 

శే, పలక వణియలుగా( జేసి యలు(గు దునిమి, యొడల వాలంపపొది 

నింప నొల్పంటోళ, ఖీష+ 8.28 

“అంపబలువు చే, క్, సమ. 

బాణముల యొక్క రక్తి = వా ణాధిక్యము 

సీ...అద్దానవేం[దుని యంపబబువు, చేత నతండు మూర్చిల్లి . 

దోణ. 8.258 

“అంపమూడ మంచు దే. వి. సమ. 

బాణముల సమూహముశే శేర్పడిన దట్టమైన మంచు. . 

తే. అర్జునుడు గవియించిన యంపమూడ,మంచు దళముగం గప్పిన 
మార్గణాంకు, జాలముల వెస విరియించె శాంతనన ప,తంగు6 

డుద్దో్యోతమాన (ప్రతావీలు. - విరా, 5-169 

అంప మూడుమంచు - వాణములచే నేర్పడు. (5 లుగు) మంచు. 

'అంపమొత్తము చే, పి, సమః 

బాణముల సమూహము 

మ...స,త్వరుండై. యేసి రథంబుగూడ( బొదివెన్ . వాలంపమొ త్తం 
బునన్. . ల్ ఖీ కి2ర4 

అంప దే, ఏ 
ఎ భాణనమూవాము 



అంపసోన ty 

"తే. ఖీష్మునంపణి కోర్వక "ెల్బ గిల్లీ భీమన. 1.287 

క, గురునుతు జెడిదపుటంపటు, నరనారాయణులు నొచ్చినన్, 

“ఆంపఅయనంగ శరనమూవాంబు దనరు" 

ఆంధ భాషార్షవము. 2-218 

అం పవాన దే. వి. సమ 

నాం వర్ష ము 

ఆ, అతండు గాండివమున నడ్డసాళులు వెవ, డురుల నంపవాన గురి 

ఎఅంప'వలి దే, వి, సమ, 

బాణ పవావాము 

క, కవిసినం గడంగి యినును, గవియించితి నంప వెల్లి ( గడు€(గూరత 

అంపవెల్లువ దే. వి. సమ. 

బాణ పవావాము. 

పీ, అర్జునుం డడరి దోణాచార్యు మూ(డునా,రసముల 'నేసియు 

[గంపుటంపః వెల్లువ వఆఅవిన, ఫీష్మై. 8-218 

అంపసెల దే. వి, సమ 

బాణముల నెలయేజు 

క. ఆతతబలు( డగు భీష్ముని, చేతిబలువు | దోణు నంపనెల లవియు 

టయు, జూతు రటు రండు, ' ఉదోోం 4.192 

అంపసోన దే. ఏ. సమ 

జాణవర్షము 

క, విజయుం డను శైలము గల,శ జ ధారాధరము గ బ్పె శరవృష్టి 

మహా, ద్విజు నత( డేయక కడున్కక్క-_ఆముగ నయ్యంపసోన [గక్కున 

మాన్నెన్ [దోణ, 8.76 



ఠి. అంపు' 

అంపు చే. న కి 

వంపు = అనుచు = పనుచు - సొగనంపు 

చ, అడవికి నేడు నాండు మము నంప(గనెంతయు దవ్వు వచ్చినప్పుడు" 

ఉద్యో. 58-185" 

అంబ నం. పి. ఆ. స్రీ. 

1. తలి, జనని క్ట 
౧m 

క, నాతోడి |చేముడిం గడు, నాతురమై యెదురుచూచ నంబకుం. 
జేతః, |పీలిగం జని, విరా. 4-81 

ఆ* వచ్చి పోయి చూచువా(డుగా కిడుమల(, బడువె తల్గివోలి( బట్ట 

తోడ, దండి చెప్పు నిట్లు ధరగశా(న్ర్రంబులు, నంబ గౌరనమున: 

నధికయగుట. శాంతీ, 5.274 

వం గౌరవార్థక మునందు స్రీ (పత్యయంబగు “అమ్మ' చె నను[పయు క్షం, 

'బగు. 

సీ మజ్జనకుండు సమ్మాన్య "గౌతమ గోత్ర, మహితుండు భాస్కర 

మంతి తనయు(, డన్న మాంచాపతి. విరా, 1-10: 

(అన్న మ్మ--ఆన్న మ -|- ఆంబ = ఆన్నమాంబ) 

శి. పొర్వకి 

ఉ...ఆంవా దయితుండు దృజ్యహిత ఫాలు(డు లోలుడు భక్తి 

యు _క్తికిన్ . [దోణ, 5426. 

4, ఒక నది = మత్స్యదేశమున |బవహాంచునది. 

వ. (భాగీరథి శాపమువలన అంబ) ... ఒక్క'నా(డు నిజవత ఫలం 

బులో సగంబున నంబయను పేర నదియై యమ్మాండ లంబునం బర (గి: 

ఉద్యో, 4-864 

అంబ* సం. వి. ఆ. (స్త్రీ 

కాశీరాజు కూ(తులలో( బెద్దథిి ఆందిక, అం్షవాలిక ఈమె శెల్లెండు, 

ఈ ఆంపా చరితము సఇన్స్మృ'ఆాం|భ భారతిములలో రెండూ 

నకావుల( గల(దు. ఒకటి ఆదిపర్వమున థీష్మ(డు తన సోదరునికి 



అంటబి 8f: 

వివావాము నేయు సందర్భమున --- లెండవది యుద్యోగ పర్వమున, 

కక్ష చౌశ్యానంతరము శిఖండితోం చాశు బోరకుండుటకుం గల. 

" కారణమును థీష్మం౭డు దుర్యోధనున కెటింగించు పట్ల ను- 

కాశీరాజు తన కూతురైన ఆంబ, అంబిక, ఆంతాలిక అను వారలకు. 

న్వయంవరము చాటించుట, భీష్కుం డది యెణింగి బలాత్కారముగా 
వారి మువ్వురను తోడితెచ్చుట --- ఎదురైన సాళ్వాదుల నందలి, 
జయించుట అంబ తాను సాళ్ళ్యుని వరించితినని చెప్ప భీమం. 

డా మెను సాళ్వుని యొద్దకు, బంపుట సాళ్వు( డామెను బరి (గహింవ 

నిరాకరించుట, అంబ తీష్మునిచె( బగసాధింప6 దలచి త పన్ఫుశేసి, 

శంకరుని వర పభావమువలన (దువచునకు శిఖండియె పుట్టుట యను. 

నవి రెంట భేదము లేని కథాంశములు. 

తెలుంగు భారతమువ ఆదిపర్యమునందు అంబ కోరిక వై ఫీమ్ముణ. 

డంబను వదలివై చినంత వజకే గలదు వావిళ్ళవారు. వేసిన 
సంస్కృత భారత [పతియందును నంతమా త మే కలదు. బహుళల£. 

నన్నయగా రాం ధీకరించిన | పతి వావిళ్ళ వారు వేసిన |వతిగాని. 
' దానివంటి ప్రతిగాని యెయుండునేమో. చాకిణాత్య |పతియని 

6) 

ము|దింప(బడిన సంన్క్టుత భారత పతిలో ఆదిపర్యమున ఉదోగీగవర్యా 

కథలో లేని విశేషాంశమున్నది. అది యేదన-- 

భీమ్మనిచే, బంపంబడిన యంబ సాళ్వుంజీరి యతనిచే నిరాకరింంవంబడి . 
విచ్చిత వీర్యునకు. బెండ్హి సేయుమని భీష్ముని | బార్భింప మఅల వచ్చి 
నది, భీష్ముం డామకు( గాదని చెప్పి పంెను, ఆమె మలల. 

సాళ్వుని జేరి [గహింపుమని (పార్థించెను. సాళ్ళుండడు మటల నామెను. 
దిరస్కరించి పంపెను ఆమె మలల వచ్చి ఫీమ్మనే చెండ్డాడుమని 
పార్థించెను. భీష్ముండు కూడద నెను ఇట్లు తిరుగుటలో ఆలు సంజ. 
తరములు గడదినవి. 

అప్పటికి అంబకు విసు(గు జనించి “జావుదా' నదీకీకమున మోరి. 
నిష్టళో6 బదిరెండు సంవత్సరములు తపము చేసినది, ఆప్పుడు. 



గిల్లీ అంబ 

కార్తికేయుడు (కుమారస్వామి, |పత్యతమయి యొక పుష్కర 

మాలిక నొనంగి 'ఆంచా! దీని ధరించినవారు ఖీష్కు) నిర్జింతురు, పొ” 
"మని పంపెను. అంత నామె “యేనృపు డామాలిక ధరించి ఖీష్ము వి 

'పధించునో వాని భర్తగా వరింతు' నని యెల్లదేశము లైదు సంవ 

తరముల 3 కాలము (కు మ్శరి 'యెందును రతకునిగానక పాంచాల 

"దేశమున కరిగి _దువదుని శరణు జొచ్చినది. (దుపదుండును 

గాంగేయ భుజబలంబునకు వెజచి యంబను రతిఎవ సియ్యకొన 

'కుండుటచే నామె యా మాలిక నాతని మందిర ద్వారమున వైచి పరు 

చై త్తపాగిను, (దు దుపదు డద్దానిగొని “ఆమా, తీసికొని పొమ్మీ 

పూ లికి నని వెంబిడించెను. అమే “ఇది తీసికొని పాబివెచి సను భీష్మున 

తోడ విరోధము తప్పదని "కార్తికేయుని యాజ్ఞ" యన పలికి యెట 

కేసం జనియెను,  [దువదుః: డనివార్యమెన క వెరమునకు( 

గుందుచు శంకరుం గూర్చి తవమునేని ఖీషవధకు గా రణుండగు 

ఈ క థాఐళమకంయు ఆ భారత వతియందు సైకము ఉద్యోగ పర్వ 
వటం అ , wf కీళ్ల 

ముస గాన రాటు. 

అన్ని నంస్కృృత భారత |వతులయందును ఉద్యోగ పర్వముకం గల 

విశేష కథాంళ మేమన :-- అంబ వరశురాముని శరణు. జొచ్చుట, 
“ఫీష్ము పరశురాముల యుద్ధము--పరశుఠరామ పరాజయము, వసువులు 

శాంతి గలిగించుట, అంబ “శపోవనమున కు వెడలుట. తపస్సు చేయు 

నంబికు జావా వి, యేజయిపొజుమని శపించుట. 

(రూ ఇం భళార, ఉద్యో, 4- 94కి, ర Uh 

దేశమున? బవహించుట, శివ (వసౌదమున న నంబ శిఖండీయెై జనించి 

శేష్ముని జంప వరము పొందుట, అంబ దేవాత్యాగ ము చేసికొనుట. 

_ యశామూలముగా( దిక్కున యుదో రగ పర్వాంతర్గత కిథాంశము 

లకు  దెని(గించెను. నన్నయాం | ధికృతాది పర్వాంకర్షత కథాభాగ 

యమున జై యంశము లేక పోవుటవలన ఉద్య|ోగవర్యమందు( జెప్పబడిన. 



88 

“అట్టియెడ [దువదు. డనపత్య్యయగు తన మహిషి విషాదంబుల 

దీర్చం దిపురుటను గాంగేయుతోడి రోషంబునను శివుని నుద్దేశించి 

తపంబుచేసినొ = ఉద్యో, 4.869 - అను -వచనంబున శాకరంబు 

తెలు(గు భారతంబున ( గాన రాకున్న లదున కేవల తెలుగు భారతము 

చదువు వారికి | దుపదునకు భీష్మున్నివె రోషమెందుకా యని సండే 

హము కల్లును, 

తిక గ్రానగారు పుష్కరమాలికా వృత్తాంతము. చూచి యుండ రేమో 

చూచిన అం ధిక రించి యుండు వారే. 

ఆది ఉదో్యోగపర్వముల. గల విరర్రాంళములు ఫా 

1) ఉద్యోగపర్వమున “బిఖేమి భీష్మూత్సు[ళోణి త్వం చ భీష్మపరి 

[గవాఃొ. సం, ఖా. 145.24 (వావిళ్ళ) అనుధానిబట్టి సాళ్వుండు 

అంబను నిరాక రించుట భీష్ము నివలన భయపడియోా యని నంశ యము 

గల్లుచు': న్నది. "కాస్స ఆం ధమున( గావ, సంస్కృతమున నాదివర్య 

మును ఒట్టి గాని యిది కానరాదు. 

లి అంబ తమ్న సాళ్వుండు వరించినట్టును అది తండి కిష్టమైనట్టును 

అదినర్వమునం గలదు, 

. పరంగ నన్ను సాల్వపతి పరియించినం, దం (్రీచేక, బూర్వద త్త 

నైతి. ఆది. 4-218 

శ్లో, మయా సొళ్వపతిః పూర్వం మనసా హి వృతః పతిః 

తేన చాస్మి వృతా పూర్వ మేషకామళ్ళ మే పితుః " 

మయా వరయిత వోో౭. భూ త్భాల్వ _న్లసిగెన్ స్యయంవశే. 

నం. భా, ఆది, 108-56, 57, 58 (వావిళ్ళ) 

ఉదోక్టగ పర్యము న అంబ తన పరణము తం|డియెలు(గక : తనకు 

'న్ఞయంవరము [వక టించెనని కలదు, 

మా తల డీ యెజుంగక స్యయంవరాలం కారంబు నాకుం జేయించిన 

కతంబున నింతపు కై. ఉద్యో. 4.281 

శ్లో, మయా సాళ్యపతిః పూర్వం మనసా౬భివృతో వరః. 

తేన చాస్మి వృతా పూర్వం రవాస్యవిదితే పితుః, 

సం భాం ఉద్యో, 174.6 ( వావిళ్ళ 
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ఆధవా పితరం మూఢం యో మే2 కార్డీ 

సం, భా, ఉద్యో 

నంన్మ్భతమును 'బోల్బి చూడని విమర్శకులు న 
తిక్కన చూచి యుండ(డని చెప్పుట కీ విరుద్ధ క 

వచ్చునని యింతగా మూలములతో |'వాయనల 

నమన్వయము 2 అంబ రవాన్యముగానే సా 

వచ్చును. వరించిన పిదప నామె తండి కా; 

యుండవచ్చును. ఎటి/గియు “రవాన్యవృ త్త 

కులపరంపరాగతమగు మర్యాదకు భంగములే! 

ననే వరింవవలయు'నని యాత డామెకు స 

యుండపచ్చును. సొల్వుని స్వయంవరమున "కా 

ఇయ్యాది “మయా వరయితవ్యః' అను మాటజేత, 

మూఢం అను తండి తెలివితక్కుపదనమున 

వరింపవలయునసి పట్టుదల పట్టుటచే) నిందిం+ 

నెజటు(గంబడు చున్నది. కావున కాశీరాజు శెలి! 

డగు చున్నాడు, 

అంబకము సం, వి, అ, న 

1. కన్ను | 

[నగరం  త్మా,పాల ేణీ _విశాలాంబక కుముద 
చంద క్రీలీలా గాఢకాంతి సీరీతవదన రుచిస్ఫీతు 

సీ... నా యంబకము-_తే _ నీవు మూయంగ( ది 

చయము. గప్పిన భూతముల్ భయము. బొంచె. 
2. కాణము 

వం ఇంగ దాగ్ని వాయు వరుణ దై వత్యంబులగు 

డెసిన నరుండును ద త్త బ్దేవశాకంబులగు నంబి! 

మిలు నేయుగు వచ్చె, 

ఇ "4 
శ 

జో . 
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అంబరచరు(డు నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆకాళశమునందు సఆచకంచువా6డు. 

చ. అనిమిషదానవాంబర చరాడికజాతులనెల్ల* విరా 1-187 

.అంబరతలము సం. వి. అ. పుం.న 

ఆకాశము, ఆకాశ [పచేశము 

తే. వేగుటయు. జుక్కలన్నియు విరిసి విశదఖాతి. జలువొంబెం 

జూడ నంబర్త లంబు, విరా, 2.289 

ఇక్కడ “తలము” శచ్రార్థిము నే నూచించును. 

అంబరమణి సం. వి. ఇ. పుం 

నూర్యుండు 

వ. తదవసరంజబున నంబరమణి యవరరశత్నాకరంబు సొచ్చెం 

భీమ్మ. 8-417 

ఉఅంబరము సం, వి, అ.న 

1. వ(న్ర్రము 

_ ఇచ, అం,బరమున( బుట్టినట్టి మలపతకము గారములోన నర్ధంగా: 

విరిసిన యట్లు నమ్ముము. శాంతి. 8.964 

2. ఆకాశము 

వ. వాడునుం బనిపూని యంబరతలంబున నదృశ్యాకారుండె వచ్చి 

నిలిచె. (తలము స్వార్థ మున( చేరి శక్లార్థమునే సూచించును) 
| విరా* 2-111 

శీ సున్న, శూన్యము (గణితము) . 
సీ. అ. బర యుగ్మ వను వార్జి 'వరిమితములు* ' శాంతి. 5-46 

ఈ. జగతా్కారణము (ఆకాశమునలె అసంగతమైనది కావున “ఆంబఠరము'” 

అనంబడును) 

శ క్షమ యనంగ నంబరం బకణా [ధువంబు, నాన నామయ మన 

నొప్పి లీనరూవ, బుద్ది నం పావన్రమగు త_త్హ్యమునకు వేద, మానిత 

[వావ్యాణులకు నమస్కరింతు.. శాంతీ, 5-145 
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అంబరయుగ్మవసువార్థులు నం, వి. సమ. బిహు 

4820 ఆను సంఖ్యను చెల్ఫునది, 

(అంబర = (0; యుగ్మ = 2; వనుర; వార్టి = 4 ఎ కుడి నుండి. 

ఎడమకు లెక్క) శాంతి, 5.46. 

అంబరవర్హి సం. వీణ, న్ (న్. నీ, న్) 

ఆకాశమున నంచరించువాండు 

చ అంబవ ర్తివెన( గని. విరా, 1-188: 

అంబరీష గీతలు సం, వి, ఆ. త్రీ. బహు 

అంబరీషుడు చెప్పిన ధరశ్చనూ క్ర్తులు చూ. అకు. 2-64, రిళకిరీ' 

అంబరీషుడు నం. వి అ, పుం 

సూర్య :లశపు శాజులలో నొక్కా(డు, ఇతడు మోడళ మవో రాజులలో" 

నవొక్క(డుగా లె్క్కైంవ(బడుచున్నా(డుం 

మనువు తనయుడు నభగు(డు నభగుని కొడుకు చాఖాగుండు, నాభా” 

గుని తనయుడు అంజరీషు(డు. 
. దోణ. 2.906; నం. ఖా [(దోణ- 6_4- 

అంబష్టము సం. వీ, అ,న 

'దేశవిశేషము. ఇది |పన్తుతము లావోరు జిల్లా గల |పాఠతమున(: 

బూర్వము గలదు, భారతకాలమున నిది యొక స్వతం[త దేశము" 

దీనిని కర్ణుడు జయించి కౌరవసామాజ్యాంతర్గిత మొనరించెను.. 

ఆవ వృటినండి అంబన్ట దేశాధిపతి కౌరవ సామంతుడయి యుండెను, 

(దోణం 1-51. 

అంబాజన్మము సం, వి. అ. పుం. న. న్. న 

ఇది యొక తీర్ణ[పచేశము. నారద తీర్థ మని పిలువంబడును. కందుల 

| వాణళాస్రగము చేసినవారు స్వర్గలొకమును బడయుదురు. 

ఆర, 2.288 

అంబాలిక సం. వి. ఆ, | ప) 
". కాశీరాజు మూ(డవ కూతురు 
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నీషుం డీమె న్వయంవరకాలమ. న నీమె సోదరులతో గూడి పఏలవంత 

ముగాం దెచ్చి యీమెను యీమె యప్పయగు ఇంభికను 'దన 
తమ్ముడైన విచ్చితవీర్యునకు వివాహము చేసెను. ఈమె గర్భమున, 
వ్యానుని యను (గహమువలన పాండు రాజు జనించెను. 

ఉద్యో. 4.274 

ఆంగిక సం. ఏవి. ఆ. (స్త్రి ' 

1. కాకీరాజు రెండవ కూతురు, విచి తవీర్యుని భార్య, చూ* అంబాలిక 

వ్యాసుని [పసాద మున ఈమె గర్భమున ధృత రామ్ట్ర్రండు జనిల్చంచెను, 

ఉద్యో. న 

2. పార్వతి 

కే, అంబికా నాథు( డిట్లను నతనితోడ కర్ణం 1-80. 

ఖీ. “అంబ' ఆను పదమువలెనే ద్రవ కయమగు “ఆకు” పైనివయు క్ష ర్త 

మయి గౌరవము నూచించును. 

సీ. సూరూచార్యునకును బోతమాంబికకును నందునుండు 

(పోత - అమ్మ = పోత -1- అమ--అణవిక ) ఆర. 7_46§ః. 

అంబుక శక సం. వి. ఆ, (స్రీ 

నిబిబొటు 

నీ తల్పడం భొందిన( దనికి నవయవు, బుల'నెల్ల ఘర్మాాంబు! గక 

అసలా. విరా. 2.104: 

అంబుజగర్భు.డు సం, వి, అ. వుం . 

(బవ (పదశ్రిమునుండి యుద్భ వించినవా(డు) 

చ- ఆతనికి వత్సలుండగుట నంబు జగర్భుండు వె: వె వెయిక్, వీతత 

ముగా(గ జివ్యాలకు _వేణగునట్టుగ( జాల వై చినం. ఆను, 1-2 5కి 

అంబుజనాభు(డు నం. వి. అ, పుం. 

కృమ్ణుండు. నాభియందు. గమలము గల వాడు, విష్ణువు. 

చ. అనుటయు? చిన్న నవు నగి, యంబుజ నాధుడు పల్కు 

ఉద్యో. 8__ 52: 
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“అంబుజము నం. ని. అ. న, 

పద్మము (నీటియందు. బుట్టినది 

మ...మన యర్హునద్వివము [కోభా వేళ దుక్రాంత ద,ర్పవిలాసోద్భట 

భంగి నేపడరి కౌరవ్యాంబుజ| శేణి, కిక్కు వడం కేయదె, 

విరా, 1-66 

అంబుజవదన సం. వి. ఆ, స్రీ. 

కమలమువంటి మోము గలదిాస్త్రీ 

క,=.సార,థ్యవిధం బొకండన(౧నేల యంబుజపదనా. విరా, 4.81 

“అంబుజాక్ష సం. వి, ఇ. స్రీ) 

కమలములవ టి కన్నులు గలది(స్త్రీ) 

తే... ఎవ్వరుగానకు డు, నట్లుగా. జనుదెంచితె యంబుజాతీ, యనిన 

నయ్యింతి యిట్లను నతని తోడ: నిరా. 2-187 

అంబుజాతుండు సం, వీ, అ. పుం. 

కృష్ణుడు 
(విణ) కమలము లనంటి కన్నులు గలవాండు. 

లే, అంకురింపక చెడిపోయి నంబుజూత. ఉద్యో, 8.76 

"అంబుజానన నం, వి. ఆ. (సీ 

కమలము వంటి మోము గలది-(స్రీ 

చ, అని నడిస నృయే కణ బృవాన్నలకుం గఅ దంబుజాననా. | 

విరా, ఉ 15 

"అంబుజాపు(డు నం, వీ అ, పుం. 

కమలములకు హితు(డు..నూర్వుడు 
సీ, సౌదామనీ చారుజలద మంబు,జాపవ్తుని తనువున కడ్డ మైయుండి 

వాతావాతంచై పాయునట్టు వోలె కర్ణ. 9.188 

అంబుజాసనను(డు సం. వి. అ. పుం. 

దైహ్మా. తామరగడ్ది యగా6 గలవాడు. 
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వ. నాకుంగా లోకంబులం గరుగాలోకంబున నాదరింవుమనిన విని 

యంబుజా సనుండు. దోణ, 2.168 

-అంబుకోదరుండు సం. వి, అ. పుం. 

విష్ణువు, కృషుండు. ఉదరమునందుం గమలము గలవాం:డు. 

ఉ. బుద్ధి విహీనులు వాని. దక్కి. ని, నేజపుం/గూటి కియ్యకొని దీవత (6 

బుందుదు రంబుజోద రా. ఉద్యో. $_14 

“అంబుదము నం. వి. అ పుం 

"మేఘము. 

'కేణ (అ. ఆ. అ) 

నీటిని చ్చునది. 

అర్జు నాంబుడంబు విరా. 5-105 

“అంబురరము సం వి, అ, వుం. 

మేఘము - నీటిని ధరించునది. 

క్స్ .++ఇ౦|దువంచిన మవో, చారుళాంబుధరశ తంబు చేత. 

ఆడి. 8-288 

-ఆంబుధి సం, వి. ఇ, పుం. 

1. నము[దము 

ఉ. (పమదాంబుధి నోలలార్చెదన్, బిరా. 1_298 

“ఆఅంబునిథి సం. పి. ఇ. పుం. 

సము[దము. 

పళ్చిమాంబు నిధి , కర్ణ « 8-925 

అఆంబుపూరము సం. వి. అ. పుం* సమ. 

జల|పవాహము. 

ఉ. వీరరసాొంబుపూరము...థఖీమ్మ(డను సాగరము, ఫీమ్మ. 1.54 

“అంబురానీ సం, వి. ఇ. పుం. 

సము[ దము, జల రాశీ 
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ఆధవా పితరం మూఢం యో మే౭ కారీ న్ త్నగయంవర మ్ 

సం. భా. ఉద్యో. 175- 88 ( వావిళ్ళ): 

సంస్కృత మును బోలి చూడని విమర్శకులు నన్నయ భారతమును 

తిక్కన చూచి యుండ(డని చెప్పుట కి విరుద్ధకథనము నుదాహరింప. 

వచ్చునని యింతగా మూలములతో |వాయవలసి వచ్చెను. 

సమన్వయము :--- అంబ రహస్యముగా నే సాల్వుని వరించి యుండ. 

వచ్చును. వరించిన పిదప నామె తండి కా వృత్తాంత 'మెటుక పడి: 

యుండవచ్చును. ఎటింగియు “రవాన్యవృత్తము నే నంగీకరింపను* 

కులపరంపరాగతమగు మర్యాదకు భంగములేకుండ న్యయంవరము 

ననే వరింవవలయునని యాత డామెకు స్వయంవరము విధించి- 

యుండపచ్చును. సాల్వుని న్యయంవరమున 'కావ్వోనించి యుండెను. 

'ఇయ్యది “మయా వరయితవ్యఃి అను మాటజేతమ “అథవా. పితరం 
మూఢం అను తండి "ఆలివితక్కువదనమున (స్వయ ంవరమునం డే' 

వరింపవలయుననీ పట్టుదల పట్టుటచే) నిందించు వాక్యములచేతను 

'నజు(గంబడు చున్నది. కావున కాశీరాజు శెలిసియు ఆలియనివా€ 

డగు చున్నాడు. 

అంబకము సం. వీ. అ, న 

1. కన్ను & 

(సగ్దర.. త్మా,పొల శేణీ విశాలాంబక కముదవనీ బాంధవాయత 

చంద ద శ్రీలిలా. గాఢ కాంతి స్టిత వదన రుచిస్ఫీతు నాగేం[ద కేతున్ 

వీరాః లీ.77 

సరా యంబక ము.కే  నీపు మూయంగ6 డిమిరంబు ఎ నిఖిల కం 

చయము గప్పిన భూతముల్ భయము. బొంధె. నుం 4.422: 

మ్మ ఇం| దాగ్ని వాయు వరుణ దె వత్యంబులగు శరంబులు గురుం: 

డెసిన నరుండును ద త్తద్దేవతాకంబులగు నంబకం౦ంబు ల బితివాతం 

బులు సేయుచు వచ్చె... "విరా. 5-188 
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వ. మదీయ నిడ్యావీశేన సం _్టంథి శాంభోదుర్గ ౧బున నిర్భయుండనై 

యుంజెద.. శల కీ-&5్: 

అంభోధరము సం. వి. అ. పుం. 

మేఘము (నీటిని భరించునది) . 

మం [పళయాంభోధరము క్తసాం| దవినరత్చాషాణవర్ష ౦బు, 

| దో, 6-84 

అంభోధి నం. వి. ఇ. పుం. 

నము[దము (నీటికి నిలువచోటు) 

భకాంభోధి సుధాకర. దో 2-1 

ఉఅంభోనిధి సం. ని. ల. పుం. 

సము[దము (నీటికి నిలువ చోటు) 

శె. రెండు గడలు నంభోనీరి గదిసియుండు. భీమ. 1—8t 

అం భోభృత్తు సం. వి. త్, పుం. 

మేఘము (నీటిని వహించునది) 

వా అ,పూర్శంబయ్యె, దదియజాణత తి నంభోభృత్పథం బెల్ల. 

ఆవి. 7196: 

అంభోరాళి నం. వి. ఇ. పుం. 

సము దము (నీటికుప్ప) 
క. గాంధార ఐలాం,భోరాశి. దజియంజొచ్చిరి, వీరా గణి సాత్యకి 

యును విజయనుతుండున్. భీష్మ. వ£.106 

ఆంభోరుహము సం. వి. అ, న. 

తామర (నీటియ ౦దు. బుట్టినది) 

క. ..కుంతీ చరణాం,భోరుహాము లకెఅంగి' వినయభూవణుం డగు చున్. 

ఉద్యోగ, 4.9 

అంశకము సం. వి. అ. పుం. 

భాగము 
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సీ. కృతయుగంబున కందు జతురంశకములు 

శాంతి, 6_46; ఆను, 2.287 
అంశ కృతి నం, వి, ఇ, స్త్రీ. 

భాగము నేర్పఅచుట, భాగము నిర్ణయించుట. 
ఆ...ఏమిజాతుల వారి, కయిన నిట్లు చెలియు నుంళకృతులు, 

ఆను. 2.287 

“అంశము సం. వి. అ, పుం. 

1. భాగము, పాలు, వంతు, 

వ, అనిమిషులు నవుముని...ఇం|[ద పదవి బరిపాలించుటకుం (వార్జిం 

చిన నతడు దాను హీనబలుండనని శంకించినందమతము "లేజంబుల 

యంశంబు లతని కొనంగి క కీమంకుంగావించి 6 యివి క్తుంచేసిన. 

తే, ఆ సుయోధనుతోడి పోరాట దక్కి, యనుభవింతుము మాయం 

మగు ధరి|తి ఉద్యో. 8-7 
2, ఖండము, ముక్క, తునుక, 

క, వింశతి శరముల నేనె వి,వింళతి ననిలజు. డతండు వీ(క నగుచుం 

ద ,|(త్సాంళు ధనుర్చ్షండము రెండంకములుగ నేనె సి వెడందయమ్మునం 

చెలుచన్. [దోణ, 1_162 

అంకుడు నం. వి. అ. పుం. . 

అడితి కశ్యపులకు( బుట్టినవాండు - ద్వాదశాదిత్యులలో నొకండు 

, ఆది, 8-61 

అంశుకము నం. వి అ. న, 

న్నక వస్త్రము, ప(స్త్రము, we a 

.. వ. సమీచీనాంశుక విరచిత సంభ చే్థనంబును అది. 7-21 

అంశుమంతుడు సం. వి. త్, పుం. 

1. నూర్యు(డు, 

వ, అంత నంకుమంతుండు కాంతుండగు చు వచ్చె. భీష్మం కి--411 
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2. ఉమ్మపులలో నొకడు. ఆను. 8.192 

8, అనమంజనుని కొడుకు. దిలీవుని తంగడి - భగీరథుని కాత, 

చూ. ఆర, తీ-67 మొ 72వ, 

అంశువు సం. వి, G: పుం. 

1, కాంతి 

మాలిని ..రత్నాంకు వీచిిన్ఫురణ సుభగ పొచాంభోజ సంచార శేళీ' 

విరా. 2-866: 

చ. అనిలతనూభవుండు దవనాంశునిభంబగు తోమరంబు వె,చిన 

. కర. 1-81 
Ea 

2, కిరణాము 

తే.. .సూర్యదత్రావ్వాయుండు, సమదనైనిక నాన్యాన్ర్ర శన బహుళ. 

దీప్తి జాల క(పతికపపాత దినకరాంళ్నురాజియై చను దెంచె 

విరా, 8-147 

అంసము సం.వి, అ, పుం, 

మూ(పు, భుజకిర స్సు. 

ఊఉ. ..పంకజనాభుని వైచె వాతం డాఖీలగదం దదంసమున( బెట్టిన 

నూతన పుసమాలయురం, బోలి వెలింగె [దోణ 8.09 

అంహస్సు సం. వి. స్. న. | 

పాపము 

ఛౌ అంహో మర్షను( డా జనార్షంనుడు : ' ఫీపస్టి. 2156 

అకంటకము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1, శ|తువులు లేనిది. 

ఉ. ఆమవానీయ చాపమున నర్జును దర్ప మడంచి నేండు సం, | గామ 

ము నుజ్జగించెద నకంటక నుస్థితి గల్ల మేటినై భూమియమర్చెడం 
గొనుము. కర్ణం 1-284, 

. 2. ముండ్లు లేనిది. 



గత అకంపనుడు. 

ఆ. కంపు రూపు దెలుపు గలిగి యకంటక, భూరువోదు లందు. బుట్టినట్టి 

పుష్పముల; (బీయంబు, బొంది కైకొం;|డు నిర్ణరులు పూజనముల. 

గురువలేణ్య ఆను. 4-5 

జు క్ 0ంపను(6€డు నం, వి, య్, పుం. 

ఓక రాజు 

ఈతని చరితము కారత మున రెండు చోట్ల గలదు, 

1 ఆభిమన్యుని మురణమునకు దుఃఖించు ధర్మ రాజును 'వొస్ధను. 

డూ రార్చువట్ట ... దోణం 2188 

2 భీష్కుండు ధర్మరాజునకు మృత్యు చేవత తెజుం గెణింగించ ఎట్ల 
శాంతి, 5-౯02 

వెని ఒకటవ సందర్భములో నితని కొడుకు “వారిియని పాఠము 
నందును “ధృతి యని పాఠాంతరమ.నందును గలదు, “వారి 

యనునదియే సరియైన పాఠము. 

లో. నుర కృతయుణే తాత హనీ (దాజా వ్యాకంపనః, 

శ]తునళ మాపన్నో మే సం|గాముమూర్గ్ణని, 

తస్య ప్కుతో వారిర్యామ నారాయజణనమో బలే. 

నం. థా. (దోణ. 52-27-28 
"రెండవ సందర్భ ములో “ఆకంపనులి డని పాఠము నందును “అను 

కంపకుంిడని పొఠాంతగమునందును గలదు. అకంపను(డే నరి 

యైన పాఠము. . 

ఇఅకంపితము సం. విణ (అ. ఆ. అ) 

చలింపంబడ నిది, స్థిర మైనిది* 

చ. గద(గొని నన్ను నియ్యెడ నకంపితను స్థితి నిల్వ,బంచి బె,ట్రిద 

ముగ కొచ్చి నావావపటిష్టుండు ఖీముండు వారి సైన్యమున్, 

భీమ. 2.867 

ఆఅరకొంపితుడు 

చలింప(౦బడ నివాండు 

చ. ,-భీష్ము న,క్కజముగం దాడి య్రెస నకంపితులె నడశెంచు 



“అకటా 95 

శల్య కుంభజ కురురాజు లచ్చెరువుపాటు భయంబును బొంద, 

కేయుమీ. భిమ్ము. 2-88 

అకంపుండు సం. ఏణ. అ. పుం, 

చలింవనిచా(డు 

చ*.దాం జలితంబుగాని వా, ర్థిదశ నతం డకంపుండగు ధీపరినృత్తులు 

గలె నేనియున్. కాంతి. 6-119 

అకట దే. అవ్య 

1- అయో (సంశాపమును చెల్పును) 

సీ ఆకట మాతో మీరు నడవుల నిడుమల( బొందితిరి విరా, 1.47? 

_ వీ, అవావా (ఆళ్చర్యమును “దెలువును) 

చః, ఆకట యజాతశళ్యతు6 డను నప్పలు కిప్పుడు నిక్కమయ్యె వా,నికి( 

గురునాథ యిట్టు లఠనిం దెగంజూచుట కోర కాటి. బట్టికొనుట 

గోదిల్సిం [దోణ. 1.109 

చ, పలుకక వేగపొ మ్మకట పాఖుండు నఅగడి కాలడి యెందునన్. 

"ఆది. 5-208 

అకటకట చే. అవ్య (అకట -[- అకట) 

అయ్య యొ 

క, అకటకట యు త్తరుండు గొం,డుక శాంభోజుండునుం గడున్ 

వాలుండు వా,లిక కై దువులాడిన నే;లకొజుగి యొప్పి రభిమనుం. 
అతణుల (కియన్. ప్రీ 2.84 

అకటకటా దే, అవ్య (అకట +- అకటా) 

అయ్యయో 

రం [పాయోప వేళ మున, నిక్కాయంబు దొటంగు తల(వు గదిరెడి 

సంతా,పాయ క్తచిత్తు నకటకటా యని పోనిండు నముధృఢ వ్రత 
యు క్తిన్. శాంతీ. 1208, ఆను. 4-52 

యరకటా చే, అవ్య 

అయో 



06 అకరణీయ ము 

ర్, ఈ నరపతి యాస్థానము,లో నొక్కరు(డై న, +ఏలుకం గజాల" 

డయ్యెడు నకటా ! విరా, 2-181 

అకరణీయము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) : | 

చేయరానిది చేయందగనిది 

వః మృతులయిన నరపతుల సుతులు శిశువులును కోకాకా ౦తులు ౬. 

గావున వారలవలన ధనాహరణం బత రిం'తాక రణీయంబు. 

అశ్య, 1—14 

అకర్క-రుఃడు సం. వి. అ. పుం 

క దువ కొడుకు, సర్పజాతివాండు. = అది. లి=కీ- 

అకర్త సం, విణ. బు, పుం (స్రీ. అక 39) 

. హేతురహితు(డ వక ర్రవు, భూత సష్టవు,..నీవ ముకుందా* 

శాంతి, 4_241 

అక ర్రవ్యము సం. వి. (అ, ఆ. అ) 

చేయ(దగనిది, చేయ రానిది 

వ, ఇదీ కర్తవ్యం బిది యక ర్షవ్యం బని మనల శాసింప వాను బేవుండు. 

గ లండు, . ఉద్యో. 1-845- 

అకర్షమము సం, ఏణ,. (అ. ఆ, అ) 

కర్గమము లేనిడి, బురద (అడుసు) లేనిది 

అ, నగములెల్లి( బుణ్యనగ ములు . నదులల్లరక బుణ్యనదులు. వినుము. 

భూసురా|గ,గణ్య యకలుషం బకర్టమ మన(జాలు, వాత్యతీర్థ 

'మెజు(గు నకలుషునకు శాంతి, 5--ఏలిరి. 

అకలంకము సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

కలుషముకానిది, నిష్కలంకము 

రక, =,పురుషు! డు, | చాజిష్టు సత్యనిత్యా, వ్యాజ మహిమ వెలు(గు” 

చుండు నకలంకమలిన్ శాంతి. 6.468: 



ఆఈశా.౪డోము Cry 

అకలంకు(డు నం, విణ, (అ. ఆ, అ) 

కలంకము లేనివాడు, కలుషరహితు(డు - 
.క. అనఘా సుక్ళతముల జీవు డకలంకు. డగున్ . శాంతి. ర్-418 

తకొలుషము సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

కలుషములెేనిరి, నిర్మలము 

మాలిని. ఆకిలువవ్భాదయాఖివ్య_క్రసర్వోపయుక్రా, స్వౌష్టి. 2-194 
అకలుషుడు నం. ఏ. ఇ. పుం 

కలవాము లేనివాడు, నిర్మలుడు, 

ఆ. ఆశ్మతిర్థ మెటుగు నకలుషునకు, కొంత్. 6-286: 

అకల్మషము నం, విణ. (అ. ఆ. అ 

కల్మపము లేనిది, నిర్మల మైనది, పావముళేనిది 

ఉ. కయ్యము వేయ నేనని యకల్మమబుద్ది. (బితిజ్ఞ నేసి నీ, వియ్యెడల 

దప్పితేని జగ మేమనుం భీమ్మ+. 3-268. 
అకల్మషుండు సం, విణ, అ, పుం . 

పాఎరహితు(డు, కల్మవము లేనివాడు 

క. ..దినిం బయోగించుట్క, గలిగెనె మానవులవై నకల్మమలారా* 

శాంతి. 2-68 

ఆకౌండము సం, విణ. (అ, ఆ. అ) 
కాలమునకు ఉచితముగానిడి 

లె...అకాండ మృత్ఫు,ముఖము ను[గఖావము దో(చు మొనయు వీర 

సమితి. దెగటార్చునప్పు డా శల్యునందు. శల్య. 1-182: 

2. జలములేనిది 

వ. జనమేజయు సర్పయాగంబున సర్వభక్షకుండైన యగ్ని యందు 

సర్పంబు ల ల్ల న కాండ వళయంజై న దాని, ఆది. 1.128. 

(కాలముగాని శాలమున సంభవించిన (పళయమనియు, ఇప్ప 

వచ్చును). 

ల. ఆకస్మికము - ఆకస్మికముగా గలిగినది - ఉన్నట్టుండి కలిగినది = 

ము పాం,డవకౌరవ్యగ దావిఘట్టన 'మకాండ పోత్టమై.. ఆది, 6.14 

7) 



%9 అవానుళు. 

అకామము సం. విణ. (అ. ఆః): 

నిష్కామము, కోరిక లేని ది 

వ. | బహ్మ తదియ వెళ్ళ కూడదు లేకవేదికీయా " 'యోగ్యులై. 
యశకామఫలసం యోగంబున పణ్యోణ రపేలు'' వడయుటురు." 

ఆర్త 82888 

అకోొమురతు నం. విణ, అ: పుం 
కోర్కె లేనివా(తు, నిష్కాముండు 

గర్రింన చే జిత కోకు. డకాము డనంగ కీలు “డ్యాతని క్ర కవి య్సెల్ల చెట్లకి. 

శాంలి. ‘5810 

అకారణము సం. విణ. (అ.-ఆ, త్ల) 

"కారణములేనిదిి, తనంతటనే కలిగినది " 

వే, త్ర 'న, పుం 

కారణములేమి 

1కి విణ 

కారణమ్ములేక, వ్యర్థముగా 

ఉ. అకారణంబు మది నెవ్వగ లేటికి( బట్టుకొల్చ్పంగన్న్.. ఉద్యో. 2-24ర్రి 

ఉ- అకటః' కాలం బకారణమ యంతయు నాశమునొందె. 
ఇ 

శల్య. 2_868 

ఆ తల్లి ( దల డి( బాయ (దగ రకారణమునం కాసేనేని చాడ వతి 

తుండు శాంతి $.440 

'అకార్యము సం, విణ (అ, అ. అ) 

. అయుక ము, జేయరానిది - 

వీ, నః, పుం 

చేయందగని పన్ని చెడ్డపని= 

. " వ...వానుదేవుండు గలండు. . .కాల్యాకార్యనిరూవకులకు శికకుండు.. 
ఉద్యో. 1-385 

bh 
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అకాలకౌముది.౧సం వి ఈ (స్రీ 

ఒకానొక యుత్సవము. 

ఈ యుత్సవమునందు దేళమృనం డంతట( బండుగురేనకదన దేవన ఏలి 

వెలిగింతురు, ఈ యుత్సవమును అగద్విజయ కాండ 3 సుందోనసు 

శ్ర. భొనరించిర్కి. ఆ ఆరి, 8-99 

అ కాలము' “నం? క, అ. పతీ 

అయుక లము, అనర్హామెన కాలము. 

వ* కలయం "ంపుసౌంవు నంపాదించి యకాలనంధ్య 'నావహించిన 

విరో, 5-60 

శీఖీ క్ట చైలులుం జుట్టలును నహో,యులు " విభవము “వెంస కాలయు క్రి 

నవస్థం, దొల(గించుట గలణె?' భాంతి, 448 

'అకించనభావము నం. వి. అ. పుం. - గ 

ప కొంచెమైనను లేనితనము, తనకున్న సర్వన్యము భగవదర్పణముచేసి 
తనది యేమియు నెంతమా (తము లేవని తల(చుట, దార్మిద్యము, 

చ, కినియమి సంగవర్షిన మకించనభావము కారి. ..యతిధ్రీర్ళాముల్, - 

ఆను. 5:16 

అ కించను(డు సం, విణ* అ. పుం 

ఏ కొంచెమైనను లేనివాడు, తనకున్న సర్వస్వము భగనదర్పణముచేసి 
తనది యేమియు నెంతమా|తము లేదని తలయగువా(డు = దర్శిదు(డు* 

చ. కినియమి నంగపర్జన మకించనథావము డాలి, , .యతిధర్మముల్., 
ఆను? 5-16 

ఉఅకిల్పిషము సం. విణ (అ. ఆ. అ) 

_ పాపములేనిది, పుణ్యమై నడి, 
క. ..వారల నెజటు(గు దే యకిల్చివచరితా. “ఆను, 211 

అరుంఠము సం. విణ (అ. ఆ. అ) 

ఆడ్డులేనిడి, (పతిబంధము లెనిది* 



చ...ఆ శీశు వకుంఠగతిం దన తేగమీందన్కోప్పెడు ఘశీళశముంగొరి. 

అరుంఠితము సం, విణ (ఆ. ఆ, అ). 

1. అడ్డు లేకుండ: 'జేయ(టడీనది, (వతిజంధాలేనిది 

: చ .సుయోధనుం గనీ యకుంఠిత నిశ్చయమై యతండు (వాలిన: 

"దెస | వాలకుండిన, బలే! మముబోటులకుం [జియంజగున్ *. . 

ఉద్యో. 2-97 

2. మొక్కవోవనిది, వ్యర్థముగావింప(బడనిది. 
కో, తలంపంగ రిపులకు నిమ్మగు, కొలంది. గడచివచ్చితిమి యకుంఠిత 

కావో్కోబలము నెటప( ద జియ య్యను, విరా*. 4.9% 

ఘకుంఠితు(డు సం. విణ, అ. పుం. 

అనివార్యుండు, ఆడ్డగింప(జడనివాడు 

చం ఆ నృసాలు(డు నకుంఠితుడ్రై పదునాల్గుతూపుల, న్నరపతి మేన. 

(గుచ్చి--- శల్య, 1-186: 

అకుటిలము సం. ఏిణ. (అ. ఆ. అ.) 

" వంకరగానిది, అన కమము, కవటములేనిది. 

కో, ఒక శ_క్టివైవ నణికిలి, నకుటిలముగ శ క్రిదశక మడరించిన (న్కుక్కక" 
తుంచితి- ఉద్యో. 4.988: 

కా, నకులుడు వళ్చిమదిక్కున, కకుటిల శెర్యంబు మెజయ నరిగి... 

సభా. 1264. 

అకుప్యము సం వి. అ, న, పుం. 

i. బంగారము, వెండి (కువ్యముగానిది. “కువ్యము'” అనగా వెండి 

బంగారము లకంచు నిశరమెన రాగి, 'కరచు మొరలైన లోవాము) 
చ=. తెచ్చెం గురుముఖ్యుం డకుహ్యధనమ్ము లిమ్యులన్. ఆది. ర్-కి9' 

అరూపారు(6డు నం. ఏ. అ, వుం 

కఇందద్యుమ్నుమను కొలనియందు రివనించుచున్న యొక 'శాటేలు, - 

. ఆర Yo [7 



అక్ఫళామ్మ్మకు mn 
ఇక్ఫత నం. వి, ఆ, స్రీ: 

అన్ని | నకృతులకును మొదటిదైన ప్రకృతి, ఇది పురుష. రూపిణియొై 

వికృతింబొందకులిడును. జీవ! పకృతి, _ ఆను. 1.8311 

ఇచట పాళాంతరము “ఆకృతిియనునది యు_క్షమెనదిగాదు. 

శ్లో. నిత్యాం తు కృతీ మావా యాసౌ ఫవవధర్శిణీ _. ..” 
ఆరూవిణీ మనిశ్చేశ్యా మకృళాం పురుషాతిగామ్. 

నర, భా. అను $28 

అకృతకము నం. విణ (అ, ఆ. అ) 

కృిమముగానిది - అపౌరు-షీయము. మనుమ్యుల చే జెప్పంబడనిది. 
మాలిని _ అకృతకమధురో_క్తివ్యాస్పసంతీ ప్తసారా. స్వర్గ, 1-07 

అర్భతము సం. విణ (అ, ఆం అ.) 

1. చేయంజడనిది, 

ఆఅకృత వివావుండును, (ద్రోణ, నీ-888 
2. కిమీంవంబడనిది. | 

సీ, వ్యామి[శమత్తి యగు నతనికి నకృళశాత్ము(,డై నవానికి నవధాన .- 
| రహిత ,చేతస్కునకు నిది నెప్పగాదు. ౪౪. 1-226 

శక్భతవణు(డు సం. వి, అ. పుం. 

ఒక మవోముని, ఇత(డు పరకురాముని శిష్యుడు, వరళు రామునితో. 
గూడ మహెం దపర్వతమున నివసించుచుండును, వురాణములను 
నూతునుండి. |గహించెను. పరకురాము( ఇక్కడ నుండుపదియు 
నెప్పుడు దర్శనమిచ్చునదియు నిత డెలుగును,. ఇతండు .థర్శారాజు 
నకు బరశురాముని చరితము చెప్పెను. అర, లీ-126;ఉద్యో. 4... 298 

అక్ఫతాతు(డు సం, విణ. (న్. ఆ, న్.) 

1, కితీంవయుడని బుద్ధిగల వాడు, 2, వజ్జాహీను(డు 8, మూర్చుండు 
వ, అకృ తాత్ములకుం గడవరానియట్టి లోభ వాహిని సత్య తీర్థ ంబున ; నుత్త 

రించి, 9 - శరర, 6-184 



102. అక్యళా న్తుండుః 

అకృతాస్తు9ండు నం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

' అస్త్రవిదగ్ధియందుం బరి| శమ చేయని(వాడు. 

క, అకృశాన్తుుడ బాలుండం గా,ర్ముక విద్యా పౌఢిమె నిరూఢు 
లయిన. ,.,యోధవీరుల 3దురే, విరా. 4-క్కి? 

అకృత్యము సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 

1, చేయరానిది. ॥ 

సీ, వధము ధరశ్రంబుగా బుధులు సెప్పుదు రని యనుశాసనము నేయు 

జనకుతోడ, నత్యవంతుండు హింస కృత్యకర్భింబగు నేని నకృత్య 
మింకేది యనుడు. శాంతి. 5--294- 

వ్ర, అశార్యము, దుష్మృతి. 

వ, అక్భృతన్రంబిని యనుమానింసక , మ్మత్చార్ధనంబున నెల్ల భంగులా 

నివ్విధం బను ష్టింపవలయు. పఉదోోం 1-110: 

అక్క(త్రిమము సం, విణ, (అ. ఆ, అ) 

1. కవటముగానిది, మనుష్యులచే( జేయ(బడనిది. 

వ, అకృతిమనమరళీల్ యగు నగ్గుణశాలిం గృ త్రిమసమరందబునరా 
“గూర్చి (కమ్మలు నమ్మవోతు మొగంబు నూచి నామధర్శ్మంబు' 

లుప దేశింపవేయని యడుగనేర్తుచే. . శాంతి, 1.84 

2. యథార్భమైనది, సత్య మైనది. 

క (పక్ళతియన( బురుషు(డనయగా, వికృతులనం ' బర(గుచున్న వీనికి: 

నెల్లన్, సకలాత్మక నీవిభవమ, యకృతిమా ధారభూత మై 

యుండు శివాం . [దోణ, 2.968. 

అర్భపు;డు నం.. వి. అ. పుం, 

దయలేనివాండు, నిర్ణయుండు; 

నే. నీ విం,కకటా యెక్కడ. వేశెద, వక్ళవులు వచ్చెదరు చంప, 

అను. లి--85' 

అకోపనుడు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కోపము లేని వా(డు. 
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వ, నీవు గర్వంబువిడిచి.యకోపనుండవై పరమ శాంతులైన రైథ్యు 
కొడుకులతోడ నిర్శ్మత్సరుండపయి యుండుము. ఆర. 8-261 

అక్క. దే. వి. 

అప్ప. తనకంకు ముందుయబుట్టినది. 
వ, నీవే కన్నులంజూచి తే యక్క యెక్క డీదినల్ల . . ఆది, 2-82 

అక్క-_జము దే, వీణ, 

1. అధికము, పౌచ్చైనది 
చ. అక్కజ మైన చెల్వమున నారఠ్శకు _వేగయి పొల్చు పా చీవె 

విరా. 2.28" 

తే, భీమనేనుని2ైవై మన భీము డలుక,నడర వక్కురుము ఖ్యుల య్యసన్త్ర్క 

శ్ర కౌళలంబులునూడ నక్కజములై న, నచ్చెరువునొంది సేనలు 

పిచ్చలింవ, థీని. 1- 258 

2, శ క్రి మీణినది, అశక్ళ్టము 

సీ =,భఘ్లోరబ్యంపహిత బృవాద్దోవణముల, నిని - ఘనబృందంబు ,లివి గజ 

యూగంబు,లని విచ్తారింపంగం నక్క_జంబు,లై లలితోత్తుంగశై ల 

కుంజంబుల(, [దిమ్మరు జలధరద్విరదతతుల* ఆర. 9-866. 
_ 

8. ఆశ ఒర్థకరము.. 

చ...ఖీతమ గేదణ :: *ఖీముం డాయ(గాగ జని కోడు నక). జంబయిన 

చందమునం బడియున్న పీనుగున్. 

విరా. 2-లి5్ర్; శాంత్కి, 2-168 

(వి) 
4, వింత, ఆశ్చర్యము 

తే. నూరుస్టవలనన వీజంబు ఛార్యమాణ, మగు. జరాచర ధారణియైన 

ధరణి,చేత నంతకు మిగుల జర్చింప నక్క,జంబు లెందునుగలపవె. 
నిష్టానిరూఢ. శాంతి. 6.601 

అక్కజుండు చే. విణ 

" అధికు(డు, మిక్కిలి బలవంతుడు 
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సీ ఛంపె చాగాయుత్గసత్త్యు జరాసంధు, నెక్కంటి యోర్ఫిన యక్క 

బొండు, . ఆర. 1-102 

ళో, తం భీమ స్పమరశ్ఞాఘీ బలేన బలినాం నరః 9 

సం. ఖా, ఆర. 10-284 (వావిళ్ళ) 

"అక్కకు చే. అవ్య 

ఆకట 

క. లక్కయిలు గాలినది మొద,లక్కట మాతల్టి మాకునై నె నెవ్వగతోం 

ఇెక్కిడుమల బడుచున్నది లః (సంశాపము) ఉద్యో, 8-188 

చ. అనవుడు థీష్ము( డిట్లనియె నక్కట ఖభాగ్యముగా దె పొండునం,దను 
లొక యాపద ంజడక ' ధర్ణ్మాగతిం దగ నందన్ నువ్భా-జ్ఞనులను 

గృమునిం గలసీ సమ్మద మొందుట (ఆళ్చరస్టము). ఉద్యో. 1-242 

ఉర.టకట దే, అవ్య. | 

అకట 

శే, పాండునుతులు.. వినుత. భ(ధ్యగాన కరిబ్బంహీతముల మేల్హాంచు 
నట్టి చారు, పులుగు మెకము, లఅవ మేల్కనుచుండిరే యక్క 

టకట (సలశావము) ఉద్యో. 8-188 

తె. సకలధరణికి వాథు(డై. సంపదలకు,నెల్ల శాజనమగు కౌర వేం దు 

డనద,తనము దో౭పంగ' గడం జేతంగొవి' వినిళృయమున( బోరికి 
నమరనే యక్కటకట (ఆశ్చర్యము). శల్య. 2-286 

ఇక్కుటా దే, అవ్య. 

అకట 

తే. అయ్యుధిష్టీరు. జెచ్చట నడంగియున్న, వాండొ 'ఖీముని పార్గుని 
వర్తనంబు వెయ్యొదల 'నేమిచందంబు లయెక నక్క,టా విభా 
తృండ కవలెందు డాంగిరొక్కొ (సంతాపము), విరా, 4.129 

చ, అక్కటా! యీ భూపాలుం డింత దేలయగునే, యుధిష్టి రుం 

'డెవ్వరింగొని యెత్తి వచ్చువాండని యడుగు చున్న వా(డు ' (ఆక్చ 

రకము, ఉద్యో. 2-169 
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వ. ఆక్కటా యిది యొక్క పువ్వయయ్యు నపూంర్య బై. మనోనయ 
శానందకరం బై నది (ఆశ్నర్యము). ఆర, 8-911 

అక్కటికము దే, వి 4c MO. 12 
" కనికరము, దయ 

చ. అను(డు విరాటు. డుల్లిమున నక్కటిళం బొలయంగ నంగనం, 

గను(గొని, విరా, 2.144 

ఉ.. .ఈదురాత్చుకుం, డక్కాటికంబు లేక నతి నగలు నేసిననుం గృపా 

రతిం దక్కక తం డిపా లడి'గ ధరన్సాజుండు. శల్య, 2821 

.అక్కొ.టికంపుంజూపు చే. వి. 
జాలిగలిగిన చూపు, దయార్ద ఏకృష్టి 

సీ, తండి, లేని యీ శిళశువువై మానితంజకైన నీ యక్క_టికంపుంజా 

. వడరంజేయము. ర. రా ర అళ్య. 4.47 

ఉర్కడ దే, వి. suk — A 

1. ఆవల, ఆటువై పు (వ్యతి) ఇక్కడ 

' వ. హిమవంతంబున నక్కడయు నిక్కడయు నోలిన కింపురుషవర్షం 

. లును థారతవర్హ 6బును ననం జెంపారు. ఫీవ్టు 1-26 

౨, ఆవెపు - ఆచోటు (ఆ--కడ = అక్కడ, 

వ.. .వాంచజన్యధ్వని విని యధిఫ్టిరుం డక్కడ నాలించి గాండీవగుణ 

ఘోమంబు గర్భగోచరంబు గామికి మనంబుగలంగ నెలుంగు గుత్తు 

కం దగుల సాత్యకితో నిట్లనియె. (దోణ, 8.278 

వృ_త్తియం దియ్యది జాపవిళ_్తిక ముగా నగును, 
అక్కడివారు. _ గ్ వ ఉదోగ. 1.17 

అక్కి చే. వి. రో ౨ 00 

1. ఆవళ క మైన కార్యము, కావలసిన వని 

వ. వారు నీ కింకరులు, నీకునైన యక్క దీిక్సుట వారి కర్త 

కృతస్రంటు. . . ఆర. ($0 
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౨. కోరిక, అెవీత 

మ, ..పురకల్ నెళ్వొంద నిన్ |గుళ్చి యక్కఅదీఅం బొరి నక్కు 

నం గరము వీశంకేర్ప నీ,కిమ్మెయిన్ , వజదం [దోవ(గంజేనెనే 

యకట _దెవంబు ? | ఆర. 1-848: 

కి కష్టము, ఇబ్బంది 

చ. ఇది యొకం డేల నీవు మది నెయ్యుదిగోరినం జేయు వా(డనా, . 

డదయత నూళశసూతి నభ వాడిన మాటకు( జాలనొచ్చి మా,వాద 

యములెల్ల నీవలన నెంతయు.౬ బతముసేయు నక్కటా, యది. 

యునుగాక మీపడిన యక్క ఆ లెవ్వరి నొవ్వ(జేయనే, 

ఉద్యో 1114 
ఇచ్చట “అక్కల” అనునది పాఠాంతరము --- మీ పడిన యాపద 

లెవ్యరి నొవ్వ( జేయవే _ ఆని పాఠము. పొఠము సరియైనదిగాని 

పాఠాంతరము నరియైనరి గాదు, 

శాం య చ్చాన్య దవపీ శ య్యామ్ తత్కరిష్యూమి "తే పియమ్ 

యద్యడ్డుఃఖం తయా పా_ప్పం ద్యూతే వె కృష్ణయాసవో, 

| సం.భా. ఉద్యో, 7-50 

ఆక్కలఅదీర్పు చే. స కి. 

కానలసిన కార్యము నెర వేరు _ 

వ...కౌంతేయులు నీ దేళంబుననుండి నీ యాజ్ఞ వలనం గృళారంభులై. 
యున్నవారగుటం జేసి వారు నీకింకరులు నీకువైన యక్కల' 

| దీర్చుట వారీ కర్ట్శకృత్యము* ఆర. 6-80: 

అక్కటపడు దే, అ. కి. | 

ఆశసడు, కావలయునని అపేజించు, పనివడు 

చ.. .ఇట్టి స్కిన్ను అమేగ చేను వేండుకొన యు కుడ గాక మొటింగి' 

నన్ను నంక్కఅపడి నీవు వేడుటిది గర్జమె నిర్జితదై త్ధి చెప్పుమా. 

ఆర. 7-867 



అకమము' {of 

అక్కిలి చే. వి. 

ఆది పాఠాంతరమున( జూపంబడిన అధ్ధికపదమ.-పౌఠము. “ఒక కరంటు 

మలంచి "కౌంగిలిం చుకొని”అనునది యే సరిమైన పాఠము. + 

శ్లో, పిళేవ పుతం గాంగేయః పలిరక్ర్యైకపాణినా.  ఖీవన్ణి. 124-1 

అక్కు. వై. వి. (సం. అజ్బ_ము) 

లొము, వత స్థలము 

వ వైచి తవీర్యుం డతనిం దిగిచికొని యక్కునం జేద్బకొనియె. 

స్త్రీ 1150 

.క*,*,ఆసుదతి మన్తకముం, దన యక్కున€ జేర్చి, అశ్వ. 4_48- 

అక్కు_జేర్చు వై. మిళ. న. కి. 

వతమున6 గదియి౩చు, కౌొంగిలిచు' ' 

సీ, ,అద్దేవి వాఠల నకు. జేర్చి దీవించె, ఆశ. 2-148 

అక్కుసేర్చు వె. మి. స. కి. 

శోంగిలించు, వతమున గదియించు 

ఆల (దోణతన నయు నక్కు నేర్చి, కొంటినమము. ఉద్యో: 1866 . 

అక్కున. జేర్చు, అక్కునంజీర్చు ై వె" = మిశ్ర. స Be 

కౌగిలించు, వతమునం6 గదియించు 

ఉ. చక్కగ జాగి _మొక్కుటయు(: జయ్యనసెత్తి మనంబెలర్ప(గా, 

నక్కున౯కేర్చి యిట్లనియె, శాంతి. 5-858; (స్రీ, 1160“ 

అ కము సం. విణ, (అ. ఆ, అ) 

పూయంబడినది 

కఎం,,నం, (గాశుత లము ర-కాకం, బె మెఆయ. కర్గ. 8.288- 

అ|క మము సం, వ. అ, పుం... 

అధర్మము, అన్యాయము 
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ఉ. అ(కమవృత్తి గీడుశెరువై ఫలియింపదె [దోణసూతి దు,ర్వి కమ 

నింద కర్చు, సౌ_ప్తి, 1-107 

“అ|క్రీయము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వ్యవనోర రహిత మైనది, వ్యాపార ళూన్యమైనది 
ఆ...అయ్యవ్య క్రమణుపు నిత్య మేక మృకియం బహైతుకంబు చతు 

రాదుల క గావ్యూ, మది |వథానమన(గ నతిశయిల్లు: ఆను, 5-245 

అ కూరత సం. బు, యి, (స్రీ. 

_కౌర్యములేమి, |కూరత్వము లేకుండుట 
సగర. ..తుచ్చా, రాతివ్యాపార దుర్వారత( చెగియెం గుమార[పజం 

బక్కటా ని చాతం(దా వ్యాప్తి శ|కూరతం బొలసి భుజా ఫౌఢి 

వమ యం జుమ్మీ- సోపి, 2.186 

క [క్రూరుడు నం, విణ, (అ. ఆ, అం) 

1. |కూరు(డు కానివాండు, కరిను(డు కానివాడు, వా క్పారుష్యము 

దండపారువ్యుము లేనివా(డు. 

సీ,..కార్యజుండును. గ్రెర్యకౌరక్ణిఘను(డు, న్యకూరుండును. విక్షుర్ణా 
తుండు... నైన విశాలబుద్ద్ధి గావలయు మం తిముఖ్యుండు "గౌర 

వేంద+ | శాంతి 2.869 

వ, సం. వీ. అ పుం.” 

యదువీరుండు | 

వ వాసుదేవుండు . .. రుక్కుండును న|కూరుండును = కొల్సిరాః 

విరా, 6-97 

సీ.ఆ[రూరు భార్యల నాత్శజులను, వ|జున్లకు నప్పగించ్చె. మౌచ, 1కి 

ఇత(డు వారివంళ మునుబట్టి చూడ సాత్వత శనయుండగు మవోభోహిని 
వంళమునయిట్టిన శ్వఫల్లుని కుమారుండని తెలియుచున్నది. భాగవత 
విష్ణుపుఠరాణములనుఐట్టి వృష్టి వంశ నంజాతు6ండగు శ్వఫల్లుని తనయు. 

డుగా దెలియుచున్నది. ఈయన తల్గీ కాశీరాజు కూతురు “గాందిసో 

ఈత ( డున్న చోట తామాది పీడలుండవు. ఇతండు (శ్రీ, కృష్ణువియం 



ఈతఉయోము {og 

దధికభ క్రిగల వాడు. ఖఇశనికీ బేవలుండు, ఉవచేవుండు నను వటట 

గలరు* | 

అ్యక్రోధనుండు నం. విణ. (ఆ, ఆ. అ) 

1. కోపము లేనివాండు . 

మ,..అ|కోధనుం, డరి నొవ్వంగొనండ స్పోగడ్తం గను రాజకగ్చంత. 

దీప్తుండగువ్ , శాంత. 22906. 

సం. వి, అ. పుం, - 

ఓక రాజు 

వ. అయుశానీకుండు పుఫ్టై వానికిం బృిథుశవసుని వు(తియైన. 

కామకు నకోధనుండు పుళై, లలా ఆదీ. కీ-లి: 

అ(కోధము సం, వి, అ. పుం. 

కోపము లేకుండుట. 

సీ శాచ మ|కోధంబు సంతోష మార్భవ, మనసూయ, . తే... 

ఇం| వయ్యా మజయ మివీయల్ల దమము శాక ప్రతులు, 

To8, 4.064 

అ'కేశము సం, విణ, (అ, ఆ, అ) 

1. ఆయాసము లేనిది 
సీ, అశ్తేశవృ శ్రి రాజ్యము చవిగొన్న-వా, రేల యిత్తురు నీకు. బాలు. 

చెపుమ, ఉద్యో, 8-86. 

2, సం వి. ఆ పుం, 

ఆయాసము లేకుండుట. ఆనాయానము. 

క వాండు దురితం, బను దుగ్గిము నిన్తరించు నశ్లేశమునన్, 
-. శాంతి. ఏ--50" 

అకజయము సం. విణ. (అ, ఆ, అ) 

" ఇర(డియములను జయించుట, 
సీ, ఆరవ మక ,జయము సత్యంబును శమము శాచ, మను నివి యెద 

నిల్పునడి, అది. 8-206 
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“ఉకజ్ఞుండు సం,౧విణ., (అ, ఆ. అ) 
ద్యూతకాన్త్రృము నెజింగిన వాండు 

క. జూదం, బునకుం |బియుడవుదతుఃడ, వన విందుము .న్లిన్న 

నషజులచేన్, నభా, 

అక్షత సం. వి, ఆ. (స్త్రీ 
కట్టుకొన్న భ_ర్తవలన రతి ఎయింగనిది, 

శే. విభుని(ందాను, దొజంగినవెల(ది విభుండు, విఢచ్చినట్టి సుమధ్ధ్యమ 

విధవ యక్ష,తాత్వ దళ నెవ్వనికి గను. రనయు, డాతం డశనికి 

కొడుక పొనర్భవుండన్నగ, బర్వగ్గు అను, 2-268 
అకతము సం. విణ, (అ. ఆ, అ) 

1. విలువ(బడనిరి 2. నొప్పింపంబడ డనిద్శి. . ల [గాయ ప్తబువల్నడన్లిద్మి 

"లే, అక్షత ధ్వజసూత నాయశ్య లనద, 'ఫల్గురథవల్ల మండగు ఫలునుండు 

విరా, 6.86 

అక్షతములు సం.వి. అ సుం. బి (ఇది. చరత్రాదులలోం "జేరినది) 

1. అక్షతలు, అత&ంతలు, నిటితోందడిపిన నడుము విబుగని బియ్యము. 

ఇవి మూడు రకములు--]1) శ్వతావతములు (జృకుభమున కక్కువగ్గా 

నువ యోగింతురు 2) హారి చాకతలు (పసువు గిలపిన వియ్యము) 

వీనిని పూజించునప్పుడును, ఆశీర్వదించునప్పుడును ఉపయాగింతురు, 

కొన్నివట్ల బొట్టుగాంగూడ 6 శెట్టుకొందురు, 8 రతాక్షతలు (పను వనుపు 

సున్నము గలిపిన వియ్యము). 

సి, వివి ధాన్న పానము లును నతత గంధములును బుష్పంబులు, 

గాపవించుకొోనిం మౌన, 29 

క, లలిశాక్షతముల(గు సుమం,లులం బూజితుంకేసి యర్హ్యమును 
గోవును న,క్కు_లపరి క నిచ్చె. శాంతి. 6-267 

క 

క్, మౌ కిక విమి శలలితామతవృ,ప్టి విం గురిసిరి వివులు బుణ్యాంగ 

నలును భ| దచాక్చయ ౦టుల తోడన్, విరా, శ-268 

2 చేసంయ| బాలు = తలంబాలు | 
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శే. ఒండొరుల దోయిళుల నిను పొందంజేయ్యు నతత్ల_పకర్శంబు 

. అన్యోన్యమ_న్త,కము ల, భోసిర్షి మంచారక్షల్లలశేలు,, విరులగముల 

నొండొంటిచై. c గుర్వియ్యు ట్లు విరా, 5-88 

-జఇృక్ర్రత్వుడు, శర్వ్యువిణ=, (అ శ, ఆం ఖు 

గాయ పలుప(బిడని వాడు. 

చు ళు డైన మద్భుజా, విత తధనురిషము క క శర్హనేగము పోర సహించి 

యిట్టు ల, తతు(డు నమూర్చితుండు నయి కంపముంబొందకయ్యాండ 

. శేర్చునే. అర... 1-312 

.అకమ సం. వింజ్లు (స్త్రీ 
FE ఓర్పు లేకుంతుట 

క. పరితాప మనథితోషము, నలేశ్వరా శోచనము బనవ్యాప్తారా, 

దర మతమ యనియెడునివి, యరయంగా రాజనంబులగు ఖభావంబుల్ 

శాంతి, 4-851 

ఒ౨అతము సం.వి. అ. పుం' 

1. పాచిక. 

[విఖీతక (తాడి) వృతము యొక్క. విత్తనములను_ పాచ్చికలుగా 

నుపయోగింతురు 

వ. అతండు (ధరశ్తరాజు) నానావిధలంబులగు నతుంబుల ముడి కతం 

"బున నిడుకొని చని-దైపయోగంబున విరాటుండు వెడలవచ్చి బయలి 

కొలువిచ్చుటం చేసి తదాస్థానంబు నేరంబోవునవ్పుడు. 

విరా. 11804 

శ, బండిచ| కము. 

వ. బద్ద పరికరకూబరా తయుగాద్యవయవంబును . (బతికల్పిత తురం 

గంబును, **నై న రథం బెక్సిం విరా. 8-144 

be: ఇరుసు 

సీ, సామర్థ్య మొప్ప విశ్వంభరా చ|కంటు, రధముగ'జేసి చం[దముని 

నుస్ట్ర,కరుని( జక ంబులుగా( బెట్టి వారిధి నత మొనర్చి= ' 

కర్ణం. 1-282 



tid అతటికోడు. 

శీ. బండి కన్ను. 

వ యుగాకమరభధాంగకూబరంబులును. (దోణ, 1.941. 

ర్. ద్యూతము, నప్తవ్యసపములలో నొకటి 
క, కామజంబులగు నత మృగయా (శ్రీ పొచార్భదూనణంటుళుతుర. 

(గోధజంబులగు వాక్చారువ్య దండపారుమవ్యంబులును వెన 

న_ప్పవ్యసనంబులం దగులక - శొఠరి, 2.285: 

6, ఆత్మ, ఆత్మజ్ఞానము 

వ. నారాయణ |పణీతంజై యత వదర్శకంజై న యి _క్తెఅంగుం 

జి త్తంబున నలవరింపుపుని దేవ వతుండు ధరశ్రథందనునకుం కసె 

శాంతి. 5-6 29 

f. (నపుం) 

| ఇం[దియము 

తె. అపమేయ మవిజ్లేయ మచల మాది,విరహితంబు నీంతాంతంబు-. 

విమల మవ్య,యంబు పుండరీకాత మనతవిషయ, మచ్యుతము సధన 

త్పరమైక్యభాపి,..[న -+- అతము = అనవము) అను, 4-190 

అతమనుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

ఓర్పులేనివాండు 

క. వగపునం బేజోహీనుం, డగు, నాత్మహిత [క్రియలకు నమముం డగు. 

ఆర, 5-142. 

అకయము సం. విణ. (అ, అ, అ) 

1. కయములేనిరి. తణుగనిదిి 2. నళింపనిదిం 

వ, తన తూణీరంబు లకయకాణంబు అగుటంకేసి. విరా. ఫ్ 144 

క, అమరారిమర్షనుండు చకము .[గక్కుననేయ, రాహు కంఠము 
చెగి ద్వేవాము ధరణింబడియె. దన్యుఖ, మమృత స్పళ్శమున 
నమయంబై నిలచెన్, _ - _ ఆది. $=-19: 

అకయవటము నం. వి. అ..పుం. 

గయేలోనున్న మజ్జిఇెట్టు 



అతరను [క్రీ 

ఈ (పదేళ మున వావ్యకవ్యంబు లొనరించినవారి పితృ దేవత లు. 

అతయనుఖంటు లనుభవింతురు. 

వ. పొండవు లరిగి,..గయయందు నజయవటంబున శా-కేయంశైన 

విధానంబునం జాతు రాస్టిస్య కతువులు వేసి... ఆర. 2-81" 

అకయుండు సం. విణ (అ. ఆ. అ) 
నాళము పొందనివాండు 

వ. కెట్లు దుర్యోధను చేయు నపాయంబులవలనం వాయుచుం జాండ 

వులు లాజాగృవాదావాంబువలన నతయులై, =. ఆది. 8-1£. 

అక్షయ్యము సం. విణ, (అ. ఆ, అ) 

తయింవంజేయుటకు శక్యముగానిది 

వ. | పతివచనంతయక రంబులయిన యకతయ్యాళ రధులును,,= 

అర్జునునకిచ్చి ఆది. 0.254. 

“అక్షయ్య'---అఆని ఆనందవారి పొఠము. ఇతర | పతులలో “ఆతయి - 

అని పాథము. 

అక్షరము సం, విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. వళింవనిది 

ఆ తరములై న భూతసంఘంబులం బెల్ల, నకర స్యరూపు(డై వెలుంగు. 

శాంతి. లి =4 9 

వీ అన 

2. అఆక్కరము, వర్ష న 

వ. కురుపతి 46, సాంత్వన న్యరంబున మధ రాతర విన్యానంమిగా:- 

నతనితో ,.. వా యఖి పాయంబు వినుము, 

లీ, (బవశ్చము | 

శే. శరము నతరమును నీవ క ర్హయును వి,క_ర్తయును నీవ యాద్యంతు 

8) 



414 అతరశిక 

గతులు నీవ, యొక్క,డై. వెలిగ(డు వురుషోత్తమాథి, ధాన వాచ్య 

విన మ వాత్సల్యక లర శాంతి. 210 

క అవినాళి చైతన్యము 

లే, తరము నతరమును నవజ గలవు రెండుమకార్తు లాత్శక ఖలభూత్ర 

ములను బూర్వు, మొలయు తళ మన దవమున నును గమృత్క 

మనల నవరంబు రెంటిని గను బుధుండు, శాంధ్రి. 5111 

శ్, హ్ిర ణక్టగర్ముడు, సూ తాత్తుండు, సరై శ్వర్వనంపన్నుండు నైన 

క నయనముఖపాణి పాదము, లయమహి ఈ యెందు(గలిగి యాద కింత 

వరి,కయ వృద్దిరహిత మై ని, ర్హ్వయమగు' తే_త్త్యంబు నక్షతంబం(డు 

బుధుళ్ , శాంతి. 6-5 

'6. ఓంకారము 

జై. వినుము దేవకలును మునులును బర మేష్టి, యొద్ద కకిగి మాకు 

నెద్ది హొత మొ, యనిన నా విభాత యకురోఫానశ, నునియె గాన 

దుర్గ మలల కడచు. అశ్వ 258 

చూ: తరము 

అక్షరకిక నం. వి. ఆ, (స్రీ) = 

అమ రా భ్యాసము 

వ, ఇట్లు పుట్టిన బిడ్డకు( బు[త్యవకారంబున జాతక ర్మా దికృత్యంబులు 

నిర్వర్తించి, శిఖండి యనుపేరువెట్టి.. +యక్షరశిజూదు లాచరించి. 

ఉదోగ్ట 4-878 

ఇ క్షరు (డు సం. ఏ౯. అ. పుం 

1. విష్ణువు 2. _బహ్మాము 

తే. పరము నతురు విమ్ణునిం (బ్రస్తుతింఛి, నారద మునీనదుయు. 

కాంలిం 4 209; శాంతి. 4-216 

శెణ నాశనము లేనివాడు 

=. సీ, గవామవరుయడ...... తే. ..అధ్వరమయాత్యుండైన విష్ణండుం 
శాంతి. 8-110 



అత్సకిషు £18 

అడకరోపాననము సం, వి. అ. న 

[పణవోపాననము _ ఇ 

ఆ. వినుము దేవశలును మునులను జర మేష్టి, యొద్ద కరిగి మాకు నెర్జ 

హితమొ, యనిన చా విధాత యక్షకోషాసన్క మనియెం గాన దుర్గ 
మబల కడతు. అశం, 2.58 

అతరోపా స్తి సం. వి, ఇ. (స్రీ 

ఆకరోపాననేము "” 

శే. ఆజు(డు మొదలుగ నతరోపా_స్రియందు(, జెయదుకు కాంతి 

నిందియ జిత్త్వ్య మొంది. . అశ. 2-8 

అడతవతి సం. వి. ఈ. స్రీ 

బావము, పాచిశలాట 

సీ, ..మందాత్యు( డా ధా ర్త, రాష్ట్రండు గాంధారరాజతనయు వచ 

నముల్ వినీ యేశవతి నెపంబున వానిల గమ్షండ్రైకొన నమళట్టి 

మనల, మగుడింప౮ా దుష్టమతింజిసి విదురు( బు త్తెంచె, 

ఆరం రఈాా5్5 

ఉకవిద్య సం. వి. ఆ. (స్రీ 

వ. ఆత6 డకవిచ్యా పొటవంబు దనకు మిగుల లేమింజేసియయు = ' 

ఉదో్య. 1-22 
అడకశిల్పము సనం. వి, అన | 

జూదమాడు విద్య 

ల్, మృదుదూ్యూతంబున (గీడింతుం "జిళోముదడ మొదవ నకశిల్ప 

| వౌఢిన్. వీరా. 1-71 

ఇఎత్నశీచీ సం. వి. ఆ, స్రీ 

అశరశిల్పమునకు మాటుగా గొన్ని [పతులయం దీవర మువయోగిఆపం 

బడినది, అఆక్జమునశై చూ, ఆతరశిల్పము విరా. 1-71 
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అశహృదయము నం, వి. అన 

అధిక సంఖ్యాకములగు వస్తువులను శెక్కింపకయే చూచి మొత్తమును- 
జెప్పు విద్య ఈ విద్యవలన జూదమునందలి రవాస్యము నెటు(గవచ్చును.- 

మభ్యాక గ్రార-ఇలంబసిద్దుండు బుతుపర్దు. డనెడు మహీకు( డిజ్యూకు,. 

కులజుండు ... అతనికి నశ్వవాదయ మనెడి విద్యయిచ్చి, "వలయ. 

నతనిచేత నడవృాదయమ న్విద్యం జేకొనుము. ం. / 

ఆరం 2128; అర. 2-116: 

అత్ సం, వి.ఇ.న 

చ. తిగిచి కవుంగిలించి జగతీవిభు. డక్కమలాయశాకి నె, మొగము 

'మొగంబునన్ గదియ మోపు. విరా, 1.47 

వ.ధర్యనందనునకుం దోంచు దక్షిణాక్షిస్పందనాది శుభసూచకంబులకు 

మెటుంగు వెట్టిన చందంబున. ఖీష్టు. 1-120 

_అకిశబ్దము. ఆవ్యయీభావములోను బహు వీహిలోను ఉ_త్తరపద 

మై నపుడుఅకారాంతమగును. 

ఉదా : నమక్షము ఆది. 4-169;కమలాయ(డు కర్ణ 1-252; (స్త్రీలింగ. 
మున కమలాక్ని విరా, 2-296 

అకిన్నందనము సం. వి అ న. సమ 

కన్ను అదరుటం చూ, అన్నే 

అకీణము సం. విణ (అ. ఆ, అ) 

అధికము, జీణముకానిది 

క కలుగు నశీణపుణ్యదోవాలు(డు ధర్యునూను(. డున్న దేళంబున' 

_.  మొనవుఆకుం విరా 8-102 

ఉఅకు(డు సం.వి అ. పుం 

ఆత... ne . 

“వ నారాయణ (పణీతంబై యత పదర్శకంశతైన యి_త్తెఅంగు6 జి త్తం. 

_ బున నలవరింపుము. - ఇఛాంత, 5-268 
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"అక్షుదము సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 

అధికము తక్కువకానిది 

వ, అతండు రు దవఠానుఖావంబునం బేసి యము దబలుం డగుట నే 

మతని మిగులంజాలక' చిక్కిలిమి. [(దోణ 2.278 

'అతుభితము సం. విణ. (అం ఆ. అ) 

కల(త బెట్ట (బడనిది, కొలత నొందింవ(బడనిది 

కం ఉభయ బలంబులు. బురికొని, యిభ రథ తురగిభట తతి మహిం 

గూలంగ న,తుభితములై పోరాడెం, |బభువులు వెనుదన్ని చూడం 
వార్ధి వముఖ్యా, [(దోణ, 1885 

అడతభితు(డు సం, విణ. అ. పుం. 

కలత నొందింప(బడని వాడు. 

ఆయభితుండగు వృషనేనుండు దోణ 2-78 

అతభ్యు(డు సం, విణ. (అ. ఆ. అ) 

కలత పెట్టందగన్నివోండు; జయింప(దగనీవా(డు, 

కా. దేవా యేను సమ న్త దేవపితృ దె శేయాహిగంధర్వరంళోవి చ్యాధర 

యతశతజూశుల కునటోభ్యుండంగా . +, ఈ వే నావుడు వాని కవ్వర మజుం 

డిచ్చెం గృపాలోలుం డై. ' ' ఆర.6-280 

అకోహిణి సం, వి. ఈ. తీ 

అశావమాణి దా సేనా విశేషము, 

క బాహంబలఘనుండు ఫీము(డు, సోహనరని కాత్ముండయిన సాతి 

యు మవో, [గావావభూమి సవ్మృసా, తోపొణు లట్లగుట మీరు 

సూడశె యెందున్. ఇదో 1.29 

.మ...తా,వొక యతోపహిణి తోడ( పాండవ బలం బుల్లాసము౦పొంద 

సాత్యకి. . .వాహాబల గర్వనిర్వవాణ విద్యా పొఢిసంరూఢు. డై, 

ఉద్యో 1218 

చూ, అమిాహిణీ 
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అవహిణ్ సం, వి ఈ. (స్త్రీ. 

అమోహిణీ---వేనావి శేషము, 

వ. దురో్యోధనుండు కృతవర్ణపాలికిం జని యాతం డొక యకుపాణి. 

తోడ దన్నుం గలయవచ్చువా(డయి యూజడంబలికిన( 

| బియంబంది. ఉద్యో 1-64 ఆది 1-31 

ఈ “ఆవోపాణి” “అకొపిణి” శబ్దములు ముదిత | వతులలో 

శాటుమాలుగా 6 (ఆనంగా ఒక (వతిలో జషీహిణి యున్న చోట. 

నింకొక [పతిలో ఆకాపాణిగా) గనంబడుచున్నవి. _ 

1 రథము 1 వనుగు-[ లీ గుజ్జములు +5 కాల్వురు = 1వ శి" 

లి వత్తులు=1 సేనాముఖము; శి నేనాముఖములు = 1 గుల్మము. 

లీ గుల్మములు = 1 గణము; కి గణములు = వాపాొన్ని కి వాపా, 

నులు. = 1 పృతన; CE పృృతనలు = 1 చమువు; శీ చమువులు 

= 1 అనీకిని; 10 ఆనీకులు = 1 ఉతోపాణి లేక అహౌహీడి, 

108850 శాల్వురు గలిసిన మొత్తము సేనకు ఆకోహిణి అని. 

చేరు. . . 

ఊవా; సమూవాః సరివికల్పజ్ఞానం వాస్తో౭స్య్యామ స్తి సి ఇని అఆశాణాం. 

రథానాం సర్వేషా మిం|దియాణాం వా ఊహానీ,ణశ్వ్యం వృద్ధి. 

(పాణిని 6-189 వార్తికము) (81500. రథమొలు;' 21670 వను 
గులు; 65610 గుజ్జములు; 109850 వచాతులు కలిగన 'చీన 
అకాహాణి. ) " 

అడొహిణీకము సం. వి. అ. పుం. న 

అతాహిణులు గలది. 

స ప్పసంఖాజ్టమావాణీకమనీకము, + ఆశ 8-122 

ఆఅఖండదము సనం. విణ. (అ, =P అ) 

1. అధికము ఆవిచ్చిన్న ము--ఎడ తెగనిది. 



అగణితము Ht 

క, పారాశరువని కృతియయి, 'భారతమను పేరంబరగు వంచమవేదం.. 
కారాధ్యము "జనులకః( డృదారవమూహించి నీ వఖండితభ కిన్ 

విరా. 1.16. 

2, ఆకుం6తము, తక్కువ వణువ(బీడనిధి, 

కం కెల(కులు( బిజీంది'దసయుం, గలయంవిరికించి తన యఖండిత 

బాహో బలగర్వను యిచ్చట ముం,గలిగా మదను త్ర భ|దగజనద్భళశ 

" గతిన్. వరా. 2-826 

అఖర్వము నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

అధికము 

5 చీచమతి నన్ను నెవ్వండు, నూచిననా శా విలోనం జూతురు దెగ6 

దా,రాచవలు వారీహరాదులు, గాచిన బఐలవి కమము లఖర్వము 

లైనన్. విరా. 1-824. 

అఖిలము సం. విణ. (అ, ఆ. అ). 

క్షే సమానము, 2 నమగము 
క, వేదములకు నఖిలస్మ్యృతి, వాద ములకు . విరా ఈ. 

అధిలాండము సం. వ్, ల పుల; న 

_ై్రవ్మోండము 

క ఆరయనచ్చెరువు గాడె యఖలాండనరీ విరా 1-2 

తగ సం. వి, అ, (వ. 

*పార్యలి. హమ వంతునకు. బుట్టినది. 

సి, .అగజయెవుడు, మాయని వెలపట్టుడోయిని og 2184. 

అగణితము' సర; బిజి, (అ.' ఆ అ) 

1. వేరి 6పనలవికానిది, ఊహింప శక్యముగానిది 

క... హ్యూగగరదిగంతరేనురికయు, నెగణిక మూర్తిభనన్మయంకై: 

తోచెన్. ఫీమ్మ. 1-21 

2. ఎంచ శక్యుముగానీర్కా -అక్కిలవ శక్యముగానికి ' 



420 _  అగణ్యము 

రోం తగా కురువృద్దునకు వొ,సానాంటికి దిష్యిదృ షి సాత్యవశేయుం 

కగణితతపః | పఖావం -_ మిగని యధికవిస్ట్రాయంబు. బొంద6గ 

జనముల్ , ఆళ. 2-18] 

“గ ఖ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. లెక్కింవశక్యగానిది, 

ఉం + .పుణ్యు నగణ్యవరా[కమున్ వారి చేవలమర్వ్యూ(గా ( దల(చి-- 

ఉద్యో. 8-198 

శి. అధికము, విస్తారము 

క్ పుణ్యా శమ దెళముల న,గణ్యంబగు త పము సేయయగా-- 

ఉద్యో. 4-866 

అగణ్యుండు సం. విణ. అ. పుం. 

అధికుడు, లెక్కింప శక్యముగావివా(డు, 

 మ...అవ్వీరుండు ... పవమతోందుల్యుం డగణ్యుండు సంగరనంకీడల 
యందు. కర. §-29 

అగలి' దే, ఏ. ఇ. (స్రీ 

నరక లోక | పా_ప్లి--పునర్జన్న్మమును బొందుట, 

తే అనఘ, యు_త్తరదతీ ణాయనము లమ్మ,వోత్ము లగ్నియు 

ధూమంబు నం[డు మజియ్యు వినుము శుక్ల ంబు( గ్భవ్షంబు ననుట 

గలుగు,నుగతిగతికి హేతువులగుట౯జేసి..... . శాంతి, రజని 

ఆఅగదము సం, ఏవి, అ.పుం 

“తొపధము, మందు, 

శే...జలనిరి తార, మొదలుగా. జారకంబులు మూంయంవనగడ ; శార్యత్ర 

ఫలములు, . ఆను .1- 169 

శ్లో నక నతు జే వారు.గే కుర్వన్ భివక్సి ద్ధి మవావ్నుయాక్. 

నం, భా. అను 186.12 

(ఆయుక్వేరమున్ల విషచికిత్సను. "దెల్చుమ;:ఆగద తల(తము . 
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ఎఅగపసడు దే. అ, (క 

1. శెలియవచ్చు, ఎజుకపడు, 

సీ, బంధులకగ పడ్డ ('భాయయునన్యయమలు,కలక మైశెమటలు కమ్ము చే 
విరా, 2.70 

2. కనంబడు, కంటికి గానవచ్చు. 

వ. మాకుంజూడ( కాండవులు పొడవడంగి లేకఫోయిరిగాని యీ 

లోకంబున నుసికి గలిగిన నగపడకుండనేర రది యిక్కార్యంబు! 

నున్న రూపు విరా, 8-87 

"తీ, లభ్యమగు, |పాపించు. 

క. అనవుడు ననిమివవశి యే, యమనవున నీళాంతి నీకు నగవడియె 

మహాజన పూజ్య చెప్పవే. శాంతి. 4.538; (దోణ,. 1-287 

శో యేనె మో లభ్యతే పజ్ఞా యేన శాంలిరివాప్యతే | 
9 అ. = 

(వటూపా తముపాయం మే సమ్యక్ [పహ్లిద పవృచ్చతః 
- సంఖా. శాంతి, 222-88 

| 

4, చిక్కువడు (వలలోందగుల్కొను) స 

సీ...సంజకడ నిత్యమును మృగంబుల కుర్కులొడ్డి దేకువవచ్చి యొక్క 

మూల డగ పడ్డ వానిం గొంచరుగునొకప్పు జావోరంబునకు. బిల్ది 

“"యచటం దిరుగ(బోయి. ' _ ఇాంతి. 8-208 

65. అధీనమగు, వళమగు 

వం ఇట్లు బవాు, వకారంబులగు మన్మధ వికారంబున కగపడి నె గడంటి 

ee, విరా. ర. 802 

ఆగ్గము -1- వడు = ఆగపడు-- చూ అగ్గము. 

అగపాటు దే, వి.అగపడు 

1. ఎలుక సడుట-తెలియుట- వెల్లడియగుట 

వ. మన శప్తార, స్త్రంబులు దక్కిన యవి యొక భంగి వీటికిని గాండి 

వముం, గొనిపోయితిమేని నుయోధనునకు నగపాటు నిశ్చితం 

బూహింపన్ * విరా, 1.1568 
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శే. గాండీవం హి నరవ్యా[ఘ(లిషములో శేషు వికుతం, : 
కథం నావిష్కృతాఃస్యా మో ఛార్హరాన్ట్రస్య మారివ+ 

సం భా, విరా శాక్! 

2. చే; జిక్కుట, లోండుట 

వ, నాకు నొండు మెయి. సెట్లునుం ఐగతు నగపాటు లేక తక్కెసే. 

నవ్విధం బాచరింతు కాక, శల్య 2-278, విరా. 8-181 

ఇం గమన ము సంం విం యం నం 

అజ్ఞానము 

గమనాగనున నిరసనా-= కోర 2.400, శాంతి. 4-248 : 

ఆగమను(డు సం, వి. అ. పుం 

భగవంతుడు (గమనము లేనివాండు 

క, ఆగమనునిం జాంధు నఖిల్కజగద్భరణవరు నమూ ర్తి నాగరనిభ. 

బోధగరీష్టు బంచ కాల, జ్జ గుణాత్యకు నిర్ణుణత్వళో భితు( గాలు 

తున్ = శాంతి. 4_224 - 

అగము సం. వీ. అ. పుం. 

కొండ _ 

ఆ. ఆగతనూజు నాత్మ(బొగడి* .. _  ఈఅను.క.207 

అగమ్యత సం. వి, లం స్రీ. 

'ఇలియమి, అజ్ఞానము 

గ సోము లఅసౌమ్యుల భంగి న,సౌమ్యులు సామ్యుల విధమున ఆన 

వర చిశా,గమ్యత దోంతురు. శాంతి. 8.52 

అగమ్యము స సనం. విణ, (అ. ఆం అ) 

1. ఫోశానిది 

మ. -.వీశ్వవ్యాసమై. నున్న స్కీ కళలో 7 నెట్టు లగమ్యమయ్యె, 

ఉద్యో, 1-186: 

ల్ పందళ క్యముగానిది 
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క, భశ్టి సుగమ మగమ్యం, బవ్యయము .1తిల్లో చన నీ,,, దిప్రమహామ. 

.యాగమోపలేళము రుుదాం.. (ద్రోణ 2-887 శాంతి. కప?" 
8, తెలియ రానిది 

వై కృతాగమ్యశీలా* ' ఇాంతి. 8-581. 

4. నడపళక్యము గానిది 

ఆ. చాని జాచి దండధరు(డు నీవిళ్తుల, వచ్చెదవు లతాంగి వలదు. 

నిలువు, మింతి నీకగమ్య మిటమీంది కెరువెల్ల ననిన నతనికిట్లు, 

లనియెం బొలంతి. య" | ఆరా 8-280. 

అగరువు నం. వి. ఉన 

" 1. పరిమళ ద్రవ్యము 

- సీ అగరుకస్తూరికా,చందనాద్యనులేవశాలి. యిపుడు. స్తీ. 2-69 ' 

శ పరీమళ్ళ ళచ్యమా నిచ్చు చెట్టు, అగరుచెట్టు 

లయ గాహిం చందనతమాల లతలందు నగరు) దుమము లందు: 

గదళిపనములందు. ఆది. ర్ా1$ 

అగలు దే, అ. కి. . 

1, ఛేల్ణగిలు-ఉన్ఫ్యూలమగు 

క, వగ ముట్టికొనినం జి త్తము, 'వేగడొళదం మేను గలఈక కమ్మ: 

ధృతిపాంత గల నొకతీవ యింటికి, దగియుండెడు చరద కాంత. 

“ తప్పదు. వేలేన్; విరా. 2-808) 

2. కగులుూశేదిల్ల 
శే. ఆతప తంబు దునిమిన నతని మకుట, .. మతండు ఘనతోచుర ౦బున 

నగల౯-కేయు. — (దోణ: L818: 

ల, విణు(గు-తునియు 

వ. ఒకవైరి, చాపలిరచి తీరిగినం చెరిగిన యీరనంబున నుల్ల: 
సితుండై యా భూవల్లభుం డతని యెముక లగల వేసిన. 

శల్య: ప్రేక్ష 

అగలు ? దే, ఏ, 
గరు పరిమళ [దవ్యము 



“లిక అగల్యు 

గీ. పల్లకీజాతనిర్యాన మెల్ల దేపతలకు మేలంతకం"ు గుగ్గిలము లెన్సం 

యగలు గంధర్వ యతోరగాదులకు. [వియంబు ధూవడానము 

నెడ నధిపవర్య. ఆను. 4.12 

క. మలయజము నగలు మతీయుం, గలుగు నురభివస్తువులు ' 

ఆను. 412 

అగ ల్పు చే. స (కిం 

1. ఉన్మూలించు, వెలుకు, పెల్లగించు 

సీ. (వేవులు గండలు వెజికి వేటాడి, యంగడద(గొని మెదళు లగల్చి 

కొనుచ. (స్రీ వి 9 

2. పగుల(గొట్టు. భరించు. 

పిల్లి తల నగల్ని చంపె, శాంతీ, 8.285 (పాశాం) 

అగ స్తి నం, వి, ఇ, పుం 

ఆగస్తుర్ధడు అను ఒకముని 

ఉ' దీని నగ సినాంబరగు దివ్యమునీం| దు(డు. | అది. 6.98 

అగ స్త్యవటము నం. వి. అ పుం 

ఒకానొక తీర్థ పదేశము 

ఇది హిమవత్పర్యత | పాంతమున( గలదు. ఈ తీర్థమున స్నానముచేసిన 
వారికి ఆశ్వ మేధఫలము దక్కును. దీనికి. దూఠ్పువ్-భృగుళ్ళంగము 
హీరణ్యబిందువు అను తీర్ధంబులు గలవు? *... . - . అది. 8.1865 

అగ న్త్యనరము నం. వి స్ న 

ఒకానొక తీర్థ వజేళము. హిమవత్నర్వత। పాంతమున గలదు. 
. . “ ఆర, 2248 

*ుగస్త్యా శమము నం. వి. అ, పుం. 

అగర్యమవోనుని ఆశ్రమము* ఇది భారతకాలమున గయకు సమీష్షమున్ల 

గలదు. . ఈర, 2-819 
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అగన్సు(డు సం, వి, ఆ, పుం. 

అగన్తుడు అను పేరుగల ఒకముని, 
ఈతని చరిత్రమునశై_ చూ. ఆర. 2-820 మొ ఆర. 8.46 వణకు 

అను, 5-కిక్షల్ 

 అగాధము సం, విణ (అ. ఆ. అ) 

1, మిక్కిలి లో(తుగలది 

చ..,.కామమా యిడుమ లంద (గజేయుదు నిండుకేమిటం, గలుగదు. 

నీకు నీకెం గగాధరసాతలభంగి. 708. 461. 

2, అధికము, దురవగావాము, తెలియరానిది 

క. తగియెడు శిష్యుల కొసంగెను, జగతీళశ్వర యిట్టలది |పశ_న్తంజై 

యి,జ్ఞగములను గలిగె విను ముయ్యగాధ ధర్మంబు దుష్కృుళా 

(పాష్యమగున్ . శాంతి. 6-496. 

అగారము సం. వి, అ. న, పుం 

1. మందిరము ఇల్లు 

కోం ఉచిత వివోర (| పకార యోాగ్యాగార,పచయము సుందరగణికా, 

నిచయము నొప్పించువాండ నీకుం దరుణీ, విరా. 2.128: 

2. శాల 

వ, అనర్తివాగారంబు ముఖ భాగస్థలంబు శేరి. విరా, 2816: 

5. నివాసగ్భృవాము 

వ, ఆప్పుడు కురువీరాగా రంబులయందు వోనోశారంబు లెనంగె, 

ప్రీ. 1 104- 

4. (వదేళశము, స్థలము 

మ. ఆవనీచ[క్రము పాదఘాదహాతి నల్లాడంగ నత్వు[గశై ,రన వుం 

కారరవంబునన్ వియదగారంబెల్ల ఖేరిల్ల, ఆది. 6-14- 

ఆగు డే. అ. కి 

1. ఏర్పడు 
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వ. ఈ యయిదింటన కాదె జగంబులు స్థావరంబులునై న యవి, 
శాంతి. 4-87 

2. కలిగియుండు 

క్, క్షమియింపు మనుడు నత( డుప,ళమ మొందిన( గర్జుండుం (బళా 

తుండై ఏ,[శమ శేలిసలుపం (ఇతిస్మైన్యము బెనమొగమర్ష్యాం ఇటు 

గుణధ్వని సెల(గన్. _ |రోణ 5-112 

రీ. బడవు జ కలుగు 

ఆ. విను మసశ్యలోభమున సిరియగునె యాంకొని ముసిండి దినినం 

(గొవ్వులావుం గలుగునయకస్ర్రా _. ఉదోన్ట 8-888 

క, (పన్తుళ- ఫణిస_త్త) భయ, |తసాత్ఫుల మైన ॥ యస్మచాదుల కెల్లన్ = 

స్థ_స్టియొనర్చంగ నవనర,మా స్తీకున కయ్యె నిష్ప డబుజనే[టా . 
7 ఆది, 2-219 

-శీ (పావ్తించు, సిద్ధించు 

మ. నన్ను. గుటిలాలాపంబులన్ వెజ్ (జే,సిన నీకై నదియేమి 

యా శిత గుణ శేషుడు వంచిఇచునే+ [వోణ, 1.809 

వ. రణధర్యింబు దప్పక "వెకంగినట్టి ధర్మాత్ముడైన గుర్యోధనునకు 

నుత్తమలోకంబయ్యొడు మనుచు, శల్య 2-807 

క్క అగరయయగ విషయము శెంతయ్ము దుర్షంతములు వానియందు 

దొడరినంజేటుం, బొరయుదురుదొడరకున్నం, బరమపదవి యమ్మ 
. వోనుఖావులక్లు న్నగున్ . శాంలి, 4-810 

సీ, అదితి గర్భంబున నవతారమై వాము,నాకారమున వారి యడగు 

టయును. : విరా. 1-64 

(క) కలవాండగు . 
క, ఆలును వీడ్డలు బంధులు, నై లీల జరించుచును గృహాస్థుండు 

దత్త,ల్లోలత్వరహిత చి త్తత, మేలుగనలవణుపవలయు మీ'గొటింగి 
నృపా, శం £.327 
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6, ళ క్యవడు---ఆలవియగు 

ఊ...తగం గురువర్షముతోడినంధి మీ,కైన తెజుంగునన్ వలచినట్టుల 
చేయుడు నేర్పు లేర్పడన్ . ఉద్యో. 8-105 

1, నిజమగు, యథార్థ మగు 

క, అగునది యట్రిద దై వనము దగనిచ్చిన యవ్యరం౭బు దప్పునె మన 

కున్, విగతభయవానయోగ్యం,బుగ నొక్కెడ సెప్పు డివుడ 

పో వగవలయున్, విరా. 1-64 

క, ఆదియగు వై నను ననుంబె పొదవ6గ గాచికొని యిచటనుండుట 

కంటన్, మది నధికంబై_ తోంచినయదినీ వద్దనునిపాలి కరుగుము 

నాకున్. (దోణ, 85-286 

8, తటస్థి ఇచు, సంభవించు 

క, చనువానిజేయు కార్యం, బున కడ్డము సొచ్చి చేరుపున మెలగు 

చుందా,నును బయియబూసికొనుటరన,మును మెల(గిన మెలకువ 

కును ముప్పగు6 విదపన్. విరా. 1..125 

శ. తగ్కు యు కమగు 

చ. అనవుడు( గీ చకుండు వ్యాదయు౭బున(బొంగ్గి అశాంగితోడ నిిట్లను 

ధృతి( గోలువుచ్చెం గుసుమూయుగుటిండే విచార మిట్టులే(వనగునె 

యెక నీదయిన పంవెద(నా కొని శేయువాండ,.. విరా 2.268 

లే. అనిన నవాదేవ( డిట్టను నధిప పు[త, పౌ(త సోదరవంతుండు 

బాహువీర్య, భునుండు మన కౌకయంబయి మనిచె మత్సగ్టదేక 
_పతిగాడ నేరాపతిత్యమునకు' ఉద్యో 4-08 

సీ. యొరు(డు వెట్ట- ఆ-గుడువ నృపతిమాతకునకును గాదన్నం 
గారవాన్య్వయా| గగణు(డై న, నీకు. దగునె విడుపు శోకంబు 

వ జస, న్నిభము గాదె నృపుల నెమ్మునంబు, శాంతి. 1-112 

10. ఉండు 

క, గోవులకు వెనుకయె వెస(బోవుచునున్నారు. విరా. 8-188 

క, ఎక్కడం జూచిన దానై , యక్కజమగుమకడికలిమి నరి సేనం గరం 



128 భ్రుగు. 

బుక్క్ దం| తీపాలుం, డొక్క6డ పొలియించె. 

విరా. 8.281; ఉద్యో, 1-287 

11. పడువలె అను పయుక్తమగు 
ద్, ఇతశ(2వ్వండొకొ్క,- రూపు న్కిరతిశయమై మనమునకు, (బయం: 

బొనగాడం జాణితిరే చిత్తంబు నుద్యాత్తత గాన(గనయ్యుడున్ 

వదనమున భంగిన్ = విరా. 1-258: 

12, ఆమోఘమగు 

వ, నేనగునని కొనిన యాంబోతు సంచితంబు మూర్కొని నను 

గాలి వీచినను గొడ్డున_కెనం జూలు నిలుచు. విరా, 1-206 

18. పనికివచ్చు, ఉవయోగపడు 
న, ఉంగిడి యదురు (దిక్కు యనువానికి నాపేరు నెప్పినం జాలు. 

మజియును బసికివలయు శెజంగులెల్ల సెజుంగుదు వేటొక్క 

పనికిం గాను గాని యేనీ వెంట నీ మననును వడయం జాలుదు. 

విరా: 1.286: 

14, పరాభవము పొందు 

ఉ' మీసుభటత్వమున్ బలము మిన్నక పోవంగ దుస్సనేను( డృట్లా సభ. 
లోన నన్ బజిచెనంతియ కాక జయ, దధుండునం,| తాసభరంబు లేక 

నుచితం బొనరించినం “ెల్టిపోయె నే(, డీ సఖికుల్ , గనుంగొనంగ. 

ని ట్రయితిన్ వగ చాకు వింతయే, "వగా. 2.176. 

. 16. రోరతమగు, న్ఫురించు, తోచు 

సీం పొడనూపిన కైన వడి(బట్టక టి, పరికించి కానక బమ్మరించు, మెల' 

గిన యెన(  బలికింపందలంచి నరూపిం చిలేమి న|శులు వహించు. 

గదిసిన యన గాంగిలింపం గడంగి యా రసి బొంశైన నలత 

నొందు; నొడబడ్డ య శ్షైన 'నడరివెకొన(జూచిి చెన్నటి యగుట: 

నిశ్చేస్ట “బొరయు-ాతే = లలిత వివిధ వివోరంబులకు లతాంగి. 

యెలసి పొలసి నళ్లుర చెలమిగలసి, యభిమత క్రీడ సలుసంగ నప్ప 

భించి, వెదకి రి శ్రబయల్ గని వివ్వాలించు.  విశాః 2.801 
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16, అనుకూలపడు, వీలుకలుగు 

ఊఉ, మానవకోటి నిట్టి విసుమానపుంలీను.గులై నవారి నెం, రైనను 

గంటిమే యకట యాజడి వమృ్మయిపోయె దుగ్గయం, బైన 

బలంబు గానితెరువై తన కిత్తిటి. దోడుగాద యు,క్కీనిమనంబు 
గీడుపరికించునె (కొవ్విన. జేటుదప్పునే. విరా, $8-లి, 

(కాని = అనుకూలపడని) 

రం అరయ నయ్యెడు తెటి(గుల, నరయుట్ కార్యంబు వారి నాల 

న్యములే, కరయునది- విరా, 8.105 

17. జరుగు-ఒడంగూడు | 

పు అతనిపయి నె_త్తిపోయి తదియ గోధనంబుల |గహించీన ధర్మ 
తనయుండును దమ్ములు నడ్డపడం ఐజశెంతు రయ్యవనరంబున 
మనము సమయభంగంబు చెప్పి వారల [గమ అం బం|డెండు 

వత్సరంబులు వనవాసంబు సలుపం బు త్త( ముక్సైన నపతివాతం 

బుగా6 జతురంత భూచకం బా[కమీంచి కీర్త నీయులమై వర్ధిల్లు 

దుము, విరా. 8-117 

చ. అనవుడు వాసుకి |పభృతు లక్కొట ధర్మువు గాదు నీవు నూ, 

చిన తెరు వట్లి గెల్పు శుభసిద్ది యొనడ్చునె యిట్లుగాక య,వ్వని 
ల (అ యణ 

తయు( దల్రిగా దె గరువంపుందనంబున జూడ మాకు నిట్సన(దగు 

నమ్మ యొట్టయినన య్యెను చావమఃనేయవచ్చునే.. ఆను 1-194 

18, సంలింధించు 

ఉ. భంగముతోడ నున్న నను బంపు విరాటునిమీద భూమికిం, 

జెంగటనుండు నాదయిన జీత పుటూళ్లులు సంశతంబు వా,నిం గడు 

గాసినీయ నతనిం జజుపం దణియ్య్య విరా: 8. 119 

నాదయిన = నాకు సంబంధించిన 

"19. కన(బడు 

చ. వాయ రథ దంతి సంతతి నిరంతర దుర్హమలీలం జేర్చి నేల టోపి 

మఠా(గినట్టగు ఖలంబులతోడ( (దెగర్తు లెంతయున్. 

విధా. 8-196 

?) 
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తే, అయ్యుధిష్టిరు. డెచ్చట నడంగియున్నవా(డు.. . విరా. 4-1£9 

సీ, నీచదశకు వచ్చి నిషభాచలంబున, కరిగి సురవ రేణ్యు. =. డడంగి 

_ యుండ. _ ఉద్యో, 1-148 

7 వృథయగు - కొజగాకుండు. 

వ, అప్పులవ=న నగ్నియు | వాహ్మూణుల వలన శ్న[తియ జాతియు 

నళ .బుల వలన లోవాంబును నుద్భవించె వాని వాడిమి యెల్ల 

యెడలనుం ెల్లు. దమ తమ జన్యిస్థానంబులం దడంగుంగావున, 

శకి 1-185 

శం నిర్జింపబడు, ఓడుం 

క్ర సమరంజున నీ వోడుట, నము[ద మింకుట జయించె సాత్యకి 

_గురుంగ ,య్య్టమున నని యెనంగు జనవా,దమ మేలుగ. దలంచి 

తొక ధనురాచా ర్యా, 

క. ఈ భంగి నీవడంగుట్క మొ భాగక్టముగాక యి: క మాటలు వల 

దీ, తోభం బెట్ట (లుడుగు జెవ్కుమూ భవదీయ బల "శౌర్య మతులకుం 
దగంగాన్, | దోణ, 4-164, 165 

శి. నిస్తేజముగా నుండు, పరా కమాదులు [(సకటింపకుండు, శాంత 

ముతో నుండు లొంగుు తోకువయగు. 

తే, జ్ఞాతి నాళనమునంగా దె సకల దేవతలు [పవర్ధన మొందుట 

ధనము లడిచి, పొడిచి యొప్పనివారిచే. బుచ్చికొనక, యడంగి 

యుండంగం జేరునే యం(డు బుధులు. శాంతి. 154 

40. ఇముండుః. ఆంతర్గత మగు, ఆంతర్ఫూతమగు. 

స్కీ ఏనుఠిగు హజ్టలోశెల్ల స _త్త్వంబుల. వాజ్జలు నడ(గిన యట్ల పోలె. 

న . శాంతి. 2.289 

సీ, జంతు పదములెల్ల దంతిపదంబులో, నడ(గుకియ నహింసయందు 

il. ఉండు. 

2. క. విను మాజంచులు( బం(జెం, డశుపమ 'ధారలును నై నిజాస్యము 

విశ్యం,బును బొదువ దిరుగు కాలంబను చక్రము దురవబోధ 



అగు 181 

లమునం చా ధృతరాష్ట్రిజాధము లనెల్లం జంపి భూచ | కరా,జ్యము 

నెకొందుము కౌరవేం[ద మురజిత్సఖ్య |పసాదంబునన్ 

ఆర, 1-894 
> 

(విజయుండు నేనును నయి = విజయుడు, నేను పకమయి) 

ఉ. గాండివి నొవ్వ( బల్కి. తిటు గర్జుని జంపక వచ్చిలేని త,మున్చండవు 
గావు నాకు నని మూర్గత సోదరఘాతివై_.నక,మ్షుండ మనంబనం 
'బెలిగు శోకము నెట్లు నహంతు( దచ్చె నా,తండును నేమునై_న 

విబుధపోకరంబును మాకు నడ్డమే. . శాంతిం 1-14 

25. ఆధారమగు, (పాపగు 

ఆ. అధిక తాపత_ప్తమెనది వా చిత్త, మొనర నతని తోడ నొకటనుని! 
యెన్న(డొకొ_ మనకు నిందు కగునాతం డేల మసలన్గొకొ 

యిన్ని యేండ్లు... ఆర. 8-290 

“నశ్యేపామా శ్రయో౭స్మాకం రణేఒరీణాం (వమర్షి ఛా" 

సం. థా. ఆర. 141.16 (వావిళ్ల) 

26, జయించు 

", వః ,పఅవినీతులైన నీ కొడుకులు పుడమి యెల్లను చార యేలు 

రీపుజూచెదరుగాని తమ పొలిసిపోవటం గానరు. వీర లర్జునుతోడం 

హైప మాన పాణంబులు దక్కించుకొనువాఅె యట్లుంగాక నమ 

బలులై ననుం గయ్యంబున( గదా పీరౌదురు వాశౌదు రనవచ్చు 

నది యేల నీలోనికి ధర్మనందనుం చెచ్చికొనుటయ నీపం గర్తవ్యం 

. బనిన. ఉదోన్టం 2-279 

శ వేవించు 

వ, తమకింగుచుందుము. నీకు శానయిచ్చి "వెద్ద కాలంబయ్యె ' నేడు 

రణభూమియందు నర్జునుండొండెం. (దిగర్తులొండెం గావలయు 

_నేమతేనిః బెద్దకయ్యంబులోనం అాపికొనిపోవుట నీచి_త్తంబునకు 

వళ్ళునకా భె. | (దోణ. 1-890 
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లో. అద్యా న నర్షునా భూమి .ఠత్రిగరాధ వా పునః, 

నత్యం "జే వళి జానీమో వైతన్మిథ్యా భవిష్యతి 

నం, ఫాం (దోణం 17.18 (వావిళ్ల ) 

28. నిలువ(గలుగు 

వ, అంతం బతంగుండు పశ్చిమాచలంబునవులకుం జనిన *.* పాండవ 

బలంబు సమయ నముచితంబగు నమరవిరామంబునకు నున్ముఖం 

బగుట యెటింగియు మున్ను సవ్యసాచి యురవడికింగాక తమ 
మొన చెరలుచునికిం జేసియు నదియమెయిగా నాచార్యుండ 

దొరలకుం జెప్పి నేనలం దివియ నియోగించెం శాండవనై న్యంబు 
లును మరలి, | దోణ, 1-386 

(ఉరవడికింగాక = ఉరవడీ! నిలువంజాలక) 

క, మనమున ఖేదము మోదము, బెన(గోనియెడు మదృలంబు. లీడిం 

వెడునా; మనుమఢ్. డని వినికి నాతని, యని పని యటమీంద నెట్టు 

లయెనం జెపుమా. (దోణ, 2.40 

క కాలట్ట_ై నం బోవక, యీ లోకమునందు నిలువ నెవ్వరికి వళ మి, 

శుల': యవి వేకజనముల, ఫోలిక ళోకానలమున6 బొగులుచు 

నుండన్. [వోణ, 2.827 

81. తోడ్పడు 

కొనాలో సగ మడద్దునుండే, నాలమునం దతని కగుట యరుదేయె మైై, 
(ఇా లదనోైరివు లెట్టులు, గూలెదరో చూడు నాకు. గురుబల 

మెదు రే. (దోణ-[=450 

శీ? ఆక్కూఖపడు; వలయు 

' క నరుండు దన శేరు వోయెడు, తెరువున శై నంత ే న౬ ద్మీవాన్త్రృము 

లన్, ధరంగూల్పంగ నయ్యుడ. న, య్యరదము( గృన్లుండు వజపు 

టద్భుతమయ్యెన్. [వోణ, 8.141 
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సీ. గంధంబు (ఘాణరబ కానీ తక్కీనయోలు, నధిగమింవ(గనోప 
వధిగమించు, రనము జిన్యాయ యిశరము లా వనికిగావు, 

రూపంబు జకుస్సు యోపు నెటు(గ. 'ఆక్య, 2-29. 

88: నెరవేబు 

వ. అట్టివి యద్దేనదేవుని దొవ్యలీలీ లతండు కోపించిన భువనంబు 

లస్వాస్థ్రయిను (బసన్నురడైన నుఖత్యంబును గను నా భూత 

నాథుండు గురునుతునకు సన్నిహీతుడ య్యెం గావున నయ్యోధ 

వరుం డొక్కరుండ శిలిరంబు (_పవేళించి యి త్రెట(గు పరా|కమం 

బొనరించెంగాని యివ్విశేషం బా రథికవరుని శ_క్తోనై నది గోదది 

చిత్తంబున నిడం బని లేదు, సౌ_ప్టి, వఏ-181 

ఉ, శావనినట్లయుండి యవు గార్వములు. ఉద్యో, 8-28 

రీ4, పరిణమించు, మాటు, 

"తే. ఓరి ధా తీసు రాధమ (కూరకర్శ, క వటధార్మిక యత్యంత కల్మ 

పాఫి, యే క్తి బోయిన రేంరు మహో గవృ త్తి దగిలి తెంత వేగి 

. రమనందపసివై తి. సొప్తి. 2-52 

లిక. (పెండ్లి) చేసికొను 

ఛా, శాషపా్తి పికి నోర్చి తానడిగి యాచం [చాస్య నన్నారదుం, డా 

పృధ్వీపతి యా (బీియంబున వివావాం బయ, శాంతి. 1-264 

వ. సవినయంబునం దన శక్తితో గురునకు దక్షిణ యిచ్చి యాతండ 
వనువంగా, సనమావర్తనకార్యంబు నడపి వివావామై, 

శాంతీ. 5.189 

కిరి వర్తించు 

ఆ, మనను నిం[దియములం బనిగొని పురుషుండు, గ్గ! పచురశిడ లేని 
రథసమితిః నడపు గథికు 'మాడ్కి నడవడిని యీడ్చి, నట్టులై న 
నళుభ మావహిల్లు. శాంతి. 5-158 

87. మేలగు 

క, సలుకువడి నతని( బా ),బులు విడుచు) బలికిన నతని, బొందును 



i84 అగు. 

వాపం,బులు నోరు పాపము దనవై, వొలయింప(గ నేల నింద 

యుడిగినగాచే. శాంతి. ర5_క్ఫ్రి 

శిరి. రూపము ధరించు 

వ. ఇట్లు లబ్బవరుం డగుచు నత్యవతీసుతుం డగ్నికార్యవరుతడ్రై 
యరణి పుచ్చుకొని మథింపందొడంగిన భృతాచియను నప్పరో 

వనిత లోచనగోచరంబగుటయు( చానునుల గామగోచరత్వంబు 
నొందిన నయ్యిందువవన యమ్ముని ఇజంగెఆింగి వంచనం జిలుగ 

యయి యుండె, శాంతి. 6-250 

కిల చేయ(బడు 

క, పారావతములు శుకములు శారికలును బుష్పలతలు జనవర 

పసిండిం చదొరమున నైన ముట్టులు, నారయ' గృవామంగళంబు 

లాదర్భములున్, అను. 4-118 

40. జనించు, పుట్టు 

వ. ఈశ్వరుండు వానికి వైదర్శియం దలువదివేవురు. గొడుకులు 

. వాబ్టయం దొక్క కొడుకుంగా వరంబిచ్చి, .,యద్భశ్వ్యం డైన. 

ఆర, 8-61 

41. ఉదావారణంబుగానగు 

వ. గోదాన ఫలవిశేషం బింకను వినవలతుం జెప్పే యనుటయు 
- ననిమివనదినంధనుం డివ్విషయయిన నైనది యొక్క యితి 

వోనంబు గలదు... ఆను, 2-445 

$2, సంఖ్యావాచకముల మీ(ద పూరణార్థకమున వచ్చు “అవి కు( 
దొల్లి టిరూపము, 

చః ...ఆ వదుమూఃడగు నేడు మత్సికా,నువొులు చరించిరంతయు. 

(గమంబున నాకెజటుంగంగ( జెప్పుమూ, .. విరా. 1-44 

చ, వుడమిధనంబు నాకము విభూతియు( జేరిన యేని నల్ల న, వ్వెడు 

నథిమన్యు నెమొగము వేయగు పాలును బోలనేర్చునే, 
(దోణ. 2-145 
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48. వ్యతిరేక [కియలవై ననుుప్రయ కృంజై. రూఢీని చెలియంజేయును, 
తే, దొరలు దల పడ్డ నాహవదోవాలమున, నుభయబలములు దమ 

| కించ యోర్వలేక, కలయబణెరసి భూరేణువు కతన రాత్రి గాక 

మున్న. -యొండొరువులం గానలెరి, . విరా, 8.190 

4, వ్యతిరేళార్థమునందు నర్థము లేకయే యను[పయు'క్షంబగు. 

క, శేకయసాల్పులు దోడుగ, చఛాకీచకు( డాకి నన్ను నపజితుజేసెం, 

జాకుండమున్న యొక పరి, నాకాతనితోడ భండనము లేదయ్యెన్ ॥ 

విరా. శీ-110 

వ. == వారి కవ్వరికిని నాకలోకనివానంబు లేక తక్కెనేని సోదర 

ఈహిత స్వర్గంబునందు న్వర్షత్వబుద్ధి పుట్ట దయ్యెడు. న్వర్గాంఓల్. 

45, వ్యవహితంబులగు విశేషణ విశేష్యంబులకు మధ్య శేరును, 

ర భండనమున నిరుగేలను, గాండీవము దివియ నేర్పు గలిగిన నందు 

“ ద్దళడమణు నవ్యకరము వ్కచండళక బరయగుదును నవ్యసాచియ 

నంగన్. విరా. 4.145 

క గురుడవు గాక పగతు,డ వె, దురమునం గుపితుండగు నిన్నెదు 
ర్కొననా కొ,క్కరునకు కక్యమె యాపురవారున కగుంగాక 
యనుచు నరుగుచునుం డెన్ , (దోణ. లి-23 

146, పండు, ఫలించు 

సీ, వలశేర్పడంగదున్న( బోలములో నై. న వర్ద ౦బు' బు. లేకున్న ఛాన్య్టంబ 

లగునె, " సౌ్టి. 1- 81: 

(వవ-ఈ సంవత్సరము మీచేలో ఛాన్వమెంత ' ఆయినరీ, మూ శేలో 

'-ఈ సంవత్సరము చేరెడు గింజలు కాలేదు.) 

అగుగాక 
అగుగాక | దే. అవ్య (రూపాం) అవుంగాక; అవు6 గాత 

శానిమ్ము-సరి యే, అంగీ కారమును చెలుపును.' 



186 అగు(గామి 

క, అగుగాక కర్మఫలములు, దగ గుడువక పోవపశ మై, | 

ఆరం 6_శ86 

వ, ఆద్దేవుం డట్టయగుంగాక యని యానతిచ్చి యంతర్షి రైళుండ య్య, 

[దోణ. 4.276 

క, ...గోోమవోనీయ మూర్తిమన్మతి,నహిత యగుంగాతి మకుట సంపద 

లొనంగున్ , అను, 8-89 

అగుగామి బే. వి. 

అగుటయు( గాకుండుటయు 

వ, =..ఆతండు ముక్తుం డగుఃగామి గని కొను తలంపున నిజాను 

ఖావందిన నతని చిత్తంబు (ప్రవేశించి మారవికారంబు భావించి. 

శాంతి. 6-171 

అగుంబొమ్ము డె. ల్లవ్య. (రూపాం) అవ్లు(భిమ్ము; సే 

క, అని చెప్పిన విని యగు6 బొమ్మని కైకొని ధర్మతనయుః డందట 
మును న్కిట్టనపాయశ వదర్తిల్లుద, మని తమ్ములతోడ . నిశ్నయం 
బుగం బలి₹ెన్ = విరా: 1-114 

అగుచువచ్చు చే. అ. |కి. 

కానుండు, కావచ్చు 

 ...వ+,,.,మౌవూరి కాది శిస్టజనులు పరి వేష్టింప నుండిలగ్నం వాసన్నం 

ఐగుచు వచ్చెనని ధర్శతనయుని కెటింగింపంబినిచిన్మ విరా. క-ల్లిరై9 

(కొన్ని _పతులయం దీది పొశఠాంతరము) 

అగుకంపి దే = [దు 

. అగుటకం"చు (ట వర్ష మ్హులోపిర్పచిన ర్భూపము) 
దుఃఖ భారవహుం డగుటకంకెన్_ కాంతి. 42.404 

అగుట దే _ కో 

“అగు? అర్హముల( గలిగియుండును. చూ. అగు 

సీ, ఈ సుందరి వై రం ధియగుబుట్లాకో- . విరా, 2-148 
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అగుణము సం. వి, అ. సుం. 

“ర దోషము. క, ఇెడుగు, తప్ప 
అపార గుణాగుణ దోపవర్ణితా [(దోణ. 2-86 

వ్ల (క ఆ, అ) 
(తిగుణములు లేనిది, గుణరహితము 

ర్, అగూణంబయ్య్యును.. ని మెన్రియి(, (బగుణత6 (బోపించ నతర 

“భఘవాంకార్య,స్త్ర - గుణంజూందిన విడచిన దెగు నన్నియు నిర్వికార 

"ది స్తంబునగున్ శాంతి. 6-15 

అగుదెంచు దే. అ, (కి. 

"tf, గతించ్చు, కడచ్చు- 

'చ, తడ వరు దెంె జమ్మి! (బదతీణ వృ త్తిగం చేరువోవనిమ్ము. 
. “విరా, 4-171 

మధ్యాక్కర. పనేడు లీగుచబెంచె నర్జునుం డేగి i “ఆర, శీలి 

'2. అగు . 

_వ. కభ్వాిమవోమునియు నక్కుమారు నుచార తేజో రూస వి[కమ 

గుణంబులకు సంతసిల్లి వీ, డఖిలభువన యౌవ శ్తాజ్యాఖి మేకు 

నకు నమర్ధుం డగు బెంటెనని విచారించి యుక్క'నొండు గూంతున 
కిట్టనియె. ' ఆది, 4.65 

(అరుగురెంచె. నని కొన్ని తులు) 

అగునగు దే. అ. It 

జె నెను 

చ అగునగు మేలుమేలు మనుజాధిపుండున్ మహి యేలు 

(దోణ, 6.93 

అగోచరము సం. విణ (అ. ఆ, అ) 

1. తెలియనిది 



id అగోచరు(డు 
వ. వేదాంత వేద్యయిలగు నర్ధంబులు నా కగోచరంబులు 

ఉదో్య 2.102 

26 కనంబడనీది 

"నీ ఒకమరి దవ్వయ్యు వొకమరి దృష్టీ కగోచరంబయ్యును య్యే - 
శాంతి, 8151 

8. ఇం [దీయములకు విషయము కానిది 

" ఆ*కనుట వినుట యాదిగా(గల యిం దియంబుల కగోచరంబు బుద్ధి 

దీపం రూపగాగ(డోంచు రూపళ జ్ఞాది గుణ్యత్య రోహిత మైన త శ్వ 

మనఘః శాంతి, 5-108 

4 వశముగానిది 

వ. ఆనుభవము [మింగు కాంతిం, గనునది నిర్భేదసత్స్ప9కాళ ౦బది దా, 

విను తలంపునకును బిలుకున,కు నగమ్యము గర్భ్మముల కగోచర 

మన ఘా. . శాంతి 4-199 

ర, అగమ్యము, పోరాసీది, పొంద శక్యముగానిది. 

ఆ, ఉన్నత్యపళాప యు త్తరకురుభూము, అందు జనులు వీని నవని 

చరుల కివి యగొ చరలబు లిందు సాధించి యె, ద్దియును గొన౦గ 

లేదు “తివీథీ నీకు. “ సభా, 1-286 

ఆగోచరు(డు సం. విణ, అ, పుం. 
BE పోగ 

కనబడనిఐా డు, అందనివాడు, వశము గానివాండు 

క్. యోగీం దచి త్ర తకమలా,భోగ మధుపవిభుండు (పకృతి పురుషా 

త్క్ముండు న్మిర్మ్యోగ న్వరూపు( డవ్య, కా కాగోచరు, డధిక సులభుం 

డమలాత్ములకున్. (దోణ, క426. 

అగ్గము చే - విణ, 
py 

1, అనుకూలము 

ఆ. వినమె యిట్లు పడిన వీగలు పదపడి, తమకు నగ్గమైన . తృటి 

జయింప, శెట్లు పబలి రిపుల నీవును నాపద, కోర్చ “శంగపాటు 

దిర్చికొనుము, విరా. 1.54 



అగ్గలము= 180 

2, వళము-,/ఆధీనము' 

అనుచు వలరాజుళారికి నగ్గమయ్యి విరా. 2-86 

క, నరనుతున కగ్గమయ్యెం,  ; గురుధరణీవల్ల భుం 'డకుంఠిశగీతి మీ, 
'' రరుగుంక్ణ జేయుం డడ్డమ' *చొరుడు వెరవు లావు 'నెిటయ శూరత 

మెటయన్ 4 (దోణం 2_21| 

లీ, అధికము 

తే, జరయు నురణంబు మర్వ్యుని జన్మమార్మి గాంగ వెనువెంట( 

గులు నగ్గంబువేచి, యెల్లి సేసెద ననక మే లివుడు చేయు, తనయ 

వార్చు'నో మృత్యువు జనులపనులు, శాంతి. 86-2384 
(ఆంగంబు కని పాశా౭తరము) 

త, సమీపించునది, అందుపాటులో నున్నది, 

సీ వోవాయుండ్లు సుమి|'తుళడను రాజు వేటవో,యిన “చోట దన 
“చేత నేటువడిన, మృగ మమ్ముుతో శాఅ( దగిలె వెన్వెంటన, యది 

యును, నొకమరి. యగ్గమయుం,' ,నొకమరి రవ్వయ్యు నొకమరి 
దృష్టి కగోచరంబయ్యును ఖురపద౦బిు, శారతి,,. 5151 

5, దుర్భరము,  దున్సవహము 

క, ఈ యెడ ననుంగని వారణ, సేయు(డు నితం డగ్గమైన' 'చిచ్చుజ 
పిడుగై, పోయి. _పయి -ఐతుదు - నీ వరవాయించుకిలేక వఅప 

వలయు 'రభంబున్, . విరా 514 

(ఈయన ననుం గని మైరణ, నేయ డితం డోగ్గమైన, జిచ్చుటపిడుళై - 
అని కొన్ని _వతులు) 

(ఈ శబ్దమునకు మూలధాతుపు "అగు" అయియుండవచ్చును. ఆగు 

(కింద J 16,80 అర్జముల. బరిశీలించునది) 

అగ్గలము చే. విణ, 

.l. అధిక మైనది, అతిశథయించినరి, ఎక్కువ యైనది. 
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సీ, అనిలచయమ్మున( | శాణమ్యగ్యము ఛందృములకు గాయత్రి యగ్గ 

లము పశువు, అళ్వ 2-161; (స్రీ. 2—111 

"లే. ౨.4... అత్మరశకు నగ్గలంబు, ధర్మరక్షయ యుత్తను, ధాగిి 

కులకుం | . ఆది. 6.217 

అధిక ము; అధిక్యము 

సీ కుంతీమవిో దేవి కోడం డలోపల, న గ్గలంబున( గొనియాడం 

బర (గి. విరా, 2.216 

క విలువిద్య నొరులు సీ క్కగ్గలముగ లేకుండ నిన్ను. గ అపుదునని 

ఆది, 5-289 

[56 వీణ 

ఆధికముగా 

క, వన్లుల యెడ మేలుగాంచిన, మనుగడ యగ్గలము. నేసి మన్నిం 

.పుము ఆశ. 1.64 

డినికిని మూలధాతువు “ఆగు'-, అగ్గము- ఆగ్గలము.. స్యార్థమున “లి 
వచ్చినది, 

అగ్గలించు ; దే అ. కిం (వామధాతువుఅ్లలము, 

విభృంఖించు W 

తే. నేల నాలుగు నెజంగుల నృవుల కొలువు, లందు. వేను వ రించితి 

' నవనినాథ, యగ్గలించి నా యెదురు బావాస్పళించి కడ 

కాలెడు మల్లు. గాన నెందు - ._ విరా, ఏ=? 

బి, ఉత్సహించు, 

చ. అని యని యుగ్గ డించు ధృతి యల్లల. నాడి(న దల ల్ల డించు( బె, 

కెనుతల( పోరగించు మది గోర్కులు చేర్చిన నవ్నళించు నెట్టన 

“ఇగ నగ్గలించు. విరా, 231 

నీ. ఆధికనుగు, ఎక్కువగ్కు అతిశయించు, 

శే. బెగ్గలం బంతకంతకోనగ్గలింప, బోరా; కి. 87 



అగ్గి 441 

లే. అనుచు గొందజు పడుకోరు లగ్గలించి. విరా, 2-85 

అగలిక చే. వి (రూపాం) అగ్గలికము 

1. ఉత్సావాము, పూనిక 

తే జెట్టి తంతంబు తోడ, జేపట్లి హొోంతశారి విటిచిన యేట్టు లగ్గ 

లిక విటుచు. విరా. 1-81 

సీ, దశము దళంబుళో( చాకి యగ్గలిక మై నీడం బోవక | వేటుళాడు 

2. ఆధిక్యము, "పెంపు, అతిళయము, 

ఉ, అజ్బెరువై న పీక్రోమము నగ్గలికన్ సమరయి గోరి యీ, వచ్చుచు 

నన్న 'వా(డు బరివదిపుథీవణజావుడై న వి,వ్యచ్చు (డ, 

విరా 44181 

శీ. తలంవు, ఊహా, భావము 

క, నను నెవ్వ రా|శ్రయించిన్క ధన మొసన(గుదు రాజ్యమిత్తు( దద్దురిత 

ములం, దునువుదు నను నగ్గలికల్యు మనమున జనియింప( జొచ్చె 

మనుజాధీశా. శాంతి. 56-8665 

అగ్గలికము దే. వి. 

1. విజృంభణము, అతిశయము 

సీ. చతురంగబల మలతిసాం దత, గవిసిన, యగ్గ లికమునకు బెగ్గడిలక" 

విరా. 6 

నీ. +++. ++ ఫాల ఖాగంబున నాల్గు, తోమరములు సొనిపి నెత్తురులు 
'వజపి, యార్చిన( బేర్చిన యగ్గలికంబున కొర. 2-191 

ఆగ్గలము, ఆగ్గలిక, ఆగ్గలికము- రూపాంతరములు, 

Py జ / = అగ్రి వి, (పాకృతసమము (అగ్నిః జూ అగ్గీ లా అగ్గి) 

వ వివిధ దేశాధీశులును నాతోడి సుఖదుఃఖముల కియ్యకొని యగ్గలిక 

మై నగ్గినై న నజుకను నము[క్రంగ్లై న నీచము జెంపునేసి, 

ఉద్యో. 2.214 
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అగించు. చె. సం కి, నామభధాతువుగి/ అగ్గము 

మంచ. పొగడు, కొనియాడు 

+ తన బషటుతన మాడి? గసిన మా ర్తుర వైనం బలుమాటు నగ్గింప 

_వలయువాండు, విరా, 2-208 

ఆగ్ని నం, మి ఇ. పుం. 

1." నిప్పు 
క. విను యోగయుక్తునకు శ,(న్ర్రనివాతి' జలబాధ ''యగ్ని పౌవాము 

“మొదలై చను నవ్వికారములు :లేవనఘ యత/(డుగోర. 

డ్రైం్య్యదమగు -పదమైనన్ : అశ్వం 1-211 

' వంఅగ్నిహో [తము - నిప్పు (ఇది పవి|ఈాగ్ని) 

ఆ. ఆత(డు నియతితోడ నగ్ని సముజ్వలంజుగ నొనర్చి. విరా, 1146 
జ 

- ల రూూషతన్మా,తమ్ము. 
ఈ అతని తల౧పున. |చితిఫలించె చాకసంబు, దానియందు జలంబు 

 లుద్భవము నొందె, సలిలమువ నగ్ని మారుత జనన 'మొనరె, ననల 

వవన యోగమున మేదిని జనించె. = శాంలీ 4-రిలి 

దీనికి. లే, అతని తలంవున |బభవించె నాకనంబు,వాని వలనను మారుతో 

దృవమున య్యొ, వానివలనను తేజంబు వానీవలన, సలిల మానలిలం 

బున నిల జనించె - అని పాఠాంతరము గలదు. ఈ పాఠము 

'ఆకాశాచ్యాయుః, వాయోరగ్నిః, అగ్నేరాపః, ఆవః ఫృథివీ"- 

అను ఉపనిషద్వాళ్యానుసారముగానున్నది. కాని పై పద్యము 
మూలమున కనుగుణముగ నున్నది. 

ళో ఆ౫శేదఖభవద్వాారి 'సలిలాదగ్నిమారుతౌ ' } అగ్నమారుతనంయో 

గాత్తతః సమభ వన్గహీ, సం. ఖా, శాం. 189: 14, 15 టాం 

(వావిళ్ళ). వ. 

4, (శతాగ్నులు- (ఆగ్ని తయముు మూండగ్నులు) - 

1, అవావనీయము లి, దజిణాగ్ని 8, గా ర్హృపత్యము 708-9-438 
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గ 

“ళో. పితావై గార్హాపత్యోఒగ్ని రారాకాగ్ని ర్లషీణన్స స్మృతః 
గరురాహావనీయస్ల్తు సాగ్ని తేళాగరీయ సే=” మనుస్మృతి. 2-281 

రూప తయాళతగ్తక ంబగు నీయగ్నిని [(వాహ్ముణుండు శాక్వ్యతముగా. 

గాపాడుచుండును, తండి నుండి కుమారునకు గుమారుని నుండి 

మనుమనికి నిట్లు వంళపొారంపర్యముగా నీయగ్ని గృవాస్టునిచే గృవా 

మున రడి౦పంబిడి సం కమించుచుండును. 

1. గార్భవత్యము :- వేచాధికారికి వివాహములో నీయగ్ని యేక్చ 

డును, ఈ యగ్నియందు యజమానుడు పుంసవన సీమంత జాత 

కరగి చాలోపనయనాది కర్కములును డర్భ పూర్ణిమా, స్థాలీపాకము 

లును పితరుల కొనరించు జార ౪దై హిక (క్రియలను పొనరించును. 

2. దృకమిణాన్న :- ఇది యజమానుడు చయనము చేసినప్పుడు గార్డ్య 
పత్యము మండి వేలు సేయ.బీడును, ఇందు సర్వాభిచార్గిక | కియలు 

నిర్వర్తి రింవ(బడును. 
శ్ 

(అభిచారిక కియలు = శ తుహింసార్థము చేయ. క్రియలు. పిశాచ 
ములను వదలించుకొనుటకై చేయు |కిభలు) 

8 ఆవావనీయాగ్ని :- ఇదియు దకిణాన్నివలె యజమానుడు చయ 

నము చేసినపుడు గార్భ్యపత్యము, నుండి వేజుసేయ(బ్రఢథును, ఇష్టులు 

మొదలగు యాగ కియలు నిర్వర్తింపంబడును._ చయనము చేసిన 

వారీ కశేళాగ్ను లను యావజ్జీవము గాపాఢుచుందురు. కేవల గహ 
'న్ధులు గార్హ రపళ్య్యాగ్నినే రమీంచుచుం దురు, 

“భార గ్రోనివాని కీయగు గలు లేవు. 

ర్, పంచాగ్నులు 

పంచాగ్ని మధ్యంబున నిల్చి యొక్క యేడు- ఆది. 8-201 

మండు వేసవి పంచాగ్ని మధ్యమున- | ఆర. లి? 

l. అ న్వావోర్య వచనము లేక దజిణాగ్ని, 2. గార్హ ర్ట సక్థము, 

ర్ట ఆహవనీయము 4 సభ్యము , ర్, ఆపసధ్యము, 

.అవసధగ్ధిము = లౌకిశాగ్ని 
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(పంచాగ్ని - మధ్యమున దపమొనేరించె ననుచోట నీయ్యవియా ?- 
"వేరుగలవా?= విచాళ్యము.) 

సామాన్య్యాగ్ని భేవములు నాల్లు మాతమే గలవు, 

1. అనళము = పీఠ రాగ్ని, ౨. కుకూలము = = కుమ్ము నిప్ప, ల. 

భగల్లము = పిడుక నీప్పు, శ్, వత్సలము = తృణాన్నీ. 

6. భానుం డను వహ్నికి సోమపుతియైన బృవాచ్భానయందుు ట్టిన 

 యోర్యురేలో వై దవవాండు= “చూ, ఆర, 5-167 

2. అపుడను వహ్నికి ముదిశయను తరుణియందు(బ్ముట్టినవా (డు. ఇతడే 

'  వావ్యవాహను(డు, చూ. ఆర. 5-167 

ఈ యగ్ని (ఉవ్మామానసవుతు(డు. అవ్యాశే నియమింవ(బడి లోక 

మున వెలు(గుచుండును అని విష్ణవురాణమున (గలదు. ఈయన భార్య 

'స్వావాదేవి. 

వ, అష్ట వనువులలో నాజవవాండు - (పజాపతికి/గల యేడ్వురు 

ఛోర్యలలో నోటవ భార్యయగు 1 శాండిలికి “ఆగ్ని "యను సాతండు 

జసించెను. ఇతనికి. గుమారస్వామి వుత్రుడ య్యెను. 

చూ, ఆది. 6-67 

అగ్నికార్యము నం, వి, అ న 

1 వోమము 

వ. దేవార్చనంబు దీర్చి యగ్నికార్యంబు. నిర్వ ర్త రించి. దోణ, రి 

2. శరీరమును దహించుట. ఆగ్నినంస్కారము, దవాన క్రియ. 

శే, పు తులకు జాంధపులకును మితతతికి, నగ్నికార్యంబు వెగులుచు 

నాచరించి, యొక్క చోట నాసీనుడై యుండె య్ తనయ 

వచ్చుట వార్చి నెమ్మువము దలర. పో్తి. 2-23 

అగ్నికుండోము నం. వి. అన. 

“1. అగ్ని. నుంచుటకై. ఊేర్చఅలిన కుండము (గుంట), పళోమకుండము. 

సీ, .+.ఆగ్ని కుండమున దోణాచాద్యనకు నాశ, మొనరించు చాని-3. 

యుద్భవించె, _ ఉధోో. 4-101 
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ద, ఒక నరకము, 

నరకము లన్నింటి నైదు నమూవాములుగా విభజించినపు "శయ్యది 

నాల్గవ నరకనమూవా మగుచున్నది. నరక మెదు విధములుగ నిభ 

జిం చినటుల మవోభథారతమునుండి తెలియుచున్నది. [గంథాంతరముల 

విభబింప(బడిన నరక భేదము లన్ని యు నీ యిడింటిలోనే చేరును. 

చూ, ఆను, 5-170. 

ఆఅగ్నికృత్యము సం, సి అ.న, 

అగ్ని కార్యము, 

క, తదనంతరంబ యప్పతి, విదుర శవము (మాను సెంది వికృత రహి 

తమె, నిదుర మెయి నొదిగియున్న ప్కగిటి నుండం జూచి  యగ్ని 

కృత్యము నడపన్- ఆ (శ, లీ-62 

అగ్నిచయనము నం. వి, అ. వుం.(రూపాం) అగ్ని చయము 

అగ్నిని (దితిప్పించుట, 

పకుల యాశారముతో. గుండముల నేర్చణవి యందు మంత తమ్ము 

లతో నగ్ను లను (బతిష్టించుటయే. యగ్నిచయనం బొనరిరచుట 

యగును, చూ. ఆర, 56-168 

అగ్నితీర్థము నం. ని. లు, నం 

ఒక తీర్థ ప దేశము. శల్య, 2-194 

అగ్నితయము సం. వి. అ, న. 

మూ(డగ్నులు. చూ. ఆగ్ని. శాంతి, 3.48 

అగ్నిదొహము సం. ని.ల. పుం. 

అగ్నివలన దహించుట్క నిప్పువలనం దగుల(బగుట, 

క, విను యోగయుక్తునకు శ3(న్ర్రనివాతి జలబాధ యగ్నిదాహము 

మొదలై , చనున న్వికారములు లే,వు... అశ. పేంటి! 

అగ్ని దేవుడు సం, వి. అ. పుం, 

అగ్ని 

వు అగ్ని దేవుండు బృవానృతి' కిచ్చె. ఆది, 745 

10) 
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అగ్నిది వత్యము సం. వి, అ, న, 

కృత్తికా నత[తము. ఆర, ల-245 

అగ్నిధార సం, విం వా (హ్రీ 

ఓఒకనది. తీర్గ (పదేశము ఆర, 2.276 

అగ్ని(పవేశము సం. వి, అ. పుం, 

నిప్పులో. బడుట. (పాణళాస్థగము వేయ నిశృయించి యగ్ని. జొచ్చుట. 

సీ. ఇప్పుడు నారదుం జెందున్న వాండని, యడిగిన యక్షైన నతండు 

నాకు6,నిన్నెజింగించి యగ్ని [పవవేశమునేస ననుము. అ. 1-46 

అగ్నిభట్టారకుండు సం. వి, అ. పుం. 

అగ్ని-- ఇచ్చట భట్టారక శబ్దము పూజ్య వాచకము 

వక దమూలఫలాళనుండ్రె వనస్థంబు లయిన " ఫల! బుల “వావ్యకవ్యం 

బుల నగ్నిభట్టారకుం భితృచేవతలం దనుపుదు. ఆది, $-201 

అగ్నిభవు(డు సం, వి. అ. పుం. 

శా ర్రికేయు(డు, కుమారస్వామి 

వ. అమ్మవోధ్వని విని కలుపించి యురావత [పతీకంబులను దిగ్గజంబు 

లయక్టగ్నిభపుమీందం బటి తెంచిన, ఆర, క్-207 

అగ్ని మాంద్యము నం, వి. అ, న, 

న 

అజీర్ణ ము, ఆకలి మందగించుట 

వ నిరంతర ఘృతధారాకారణంబున నగ్నిచేవుండు తన కగ్ని 
మాంద్యంబును చేజోహీనతయు దప్పియు నైన. ఆది, 8-247 

అగ్నిముఖము సం. ని, అ, న, 

1. (వభఛానవోమములకుముందు నగ్నిని (బతిష్టించుకొనుట మొదలుగా. 

గల పూర్వమునందు. జేయబడు ఆంగిక కరస్రసముచాయమునకు 
ఆగ్నిముఖ మనిపేరు. ఇయ్యధది వోమమునకు బో ర్వాంగ | కియః 

జయాది హోమము, (పథాన వోీోవుము అయిన తదుపరి జరుప 

భిడును గాన నయ్యాది యుత్త 'రాంగిక (క్రియ యగును, ఉరద్ధేశములను 
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బట్టి _వభాన వళోమములు మాటుచుండును, గాని వపూర్వో త్తరాంగ 

కర్మలు మా|త మన్నింటికి నొళశే. 
చ. 444౪౪౪ నిష్టమెయి నగ్నిముఖం బొనరించి వేలిమిం, దనయ 

సృజించి లోకవిదితంబుగ వృ త్తసమాఖ్య యిచ్చి ఉద్యో, 1-122 

8. అగ్ని 

శే, అప్పటికి వారు లేకున్న నగ మగ్ని,ముఖమునందై. న. నిడుసది 

'నఖుల బంధు,జనుల నఠిథుల గురుల భోజన విభాన, తృ్ఫవులుగ( 

చేసి బలివిరి( దీర్పవలయు. ఆను. 8-889 

ల్లో, పవంకృ ళస్వె బలిం సమగ చ్యాద్భి ణూం దిజాయ వై, 

అ లాఖే బహ్మణసాగ్రగ్నావ| గముద్భృత్య నీతీ. పేత్ . 

సం. ఖా అను, 154-105 

లీ. అగ్ని ద్వారకము 

క. ఆతని యజ్ఞ ంబునథ బుడ్ ;హూశతపురన్సరమరుద్గణో త్త తము లధిక 

పీతిం సను బెం చి వావ్యము, లాతత వాన్లములం గొందు రగ్ని 

ముఖమునన్. ఆది, 5-79 

ఆగ్నిముఖము సేసికొను న, |కి. 
ఆగ్ని నంధానము (కూర్చుకొనుట) నెసికొను, 

సీ. .,.అభి రామమయైన పాంచాలి? దద్వామపార్శ మున  నవాన, 

మానీనం గావించి యగ్నిముఖము సేస్తికొని వోమతం తవ ర్హన 
"మొన ర్చి. శాంతి, 1-874 

అగ్నియిచ్చు న, కిం 

క్షే, నిప్పు ముట్టించు, దహించు 

వ అనాథవంతుై. న భూకాంతు అనేక నహ సస ంఖన్రలం | బోవుత్తుగ 

జెట్టి ంచి నమ గచారువముదయంబు లమర్చి యగ్ని యిచ్చిరి* 

త్రీ 22 
2, దవాన సంస్కారము సేయు 

క, పురపుర(భొకుుచు'బశపతి, కరంకముంచేర? బనిచి గారవమున నె 

య్యురు, చాను నగ్ని యిచ్చి యృనురవతి యున్నంత వచ్చె 

సురసతి నెమి్మిన్ + v.88, 8.612 
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అగ్నియేర్పు స, 1కి, 

ఆగ్ని నంప్కారము నేయు 

ఉ నూతులు చాని కియ్యకొనుచుం దన యన్నకు నగ్ని 'యేర్చు 

వా,రె;, విరా, 8-11 

అగ్నిర్మితో యోని; 

దీని నెక్కినవారు. వీర్యనంతు లగుధు రీ మరి తంబున దీని నెక్కుండు, 

చెఅనాండిది చావీక సము |దంబు సొచ్చునని “యగ్నిర్శి తో యోని” 
యనునివి యాదిగా. గల మంతంబు లువచేశి. చిన, ఆర 8-122 

“అగ్నిర్మి తో యోని రాఫపో2౭ధథ చేవ్యో విష్ణో లేత_స్వమృతన్య 

నాఖిః” ఏవం [బువన్ పాండవన్సత్య వాక్యం నేదమిమాం త్వం 

తరసాధిరోహి. సం.భాం ఆర. 115-17 (నిర్ణయ) 

మం|శతార్భము : ఓ విష్ణూ, నీకు అగ్నిమ్మితుండు. డేదీప్యమానము 

లైన జలములు నీకు స్థానము- నీవే మోతమునకు. గారణమైన 

వా(డపు, 

అగ్నిపక్తు౨డు సం. వి, అ. పుం, 

శంకరు(డు (ము ఖమునందు ఆగ్ని నే[తముగా. గలవాండు) 

సీ (శ్రీకంఠు రుదుని శివు,.. నజు నగ్నివక్తు?ని నభవు భవుని, భక్తి 6 

(బన్తుతించిం అశ. 1-69 

అగ్ని వటము సం. వి. అ. పుం. 

ఓక తీర్ధ వ దేశము. ఆర. ?-=2659 

అగ్ని వేళ్ళుండు సం. వి. అ. వుం. 

ఒక్ముని= [దోణుని ధనుర్విద్యాగురువు. ఆది. 5-197 

అగ్నిప్పోనుము సం.వి. అ పుం. 
1, ఆగ్నిప్టోమ మనునది అగ్నిని గురించిన స్టో|తము, అగ్ని ప్టోమనామము 

చివరగాం౭ గల యజ్ఞము అగ్నిప్పోమ మనబడును. దీనిని గుణించి 

తాణ్ఞ్యమవో బావ్మాణము చ్వాదశళాధాగాయమునందు విపులముగా 

కెప్పబడినది, చ్యాదళ స్తో కాతగ్ధక మైనది అగ్నిష్టోమము, 
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వసంత కాలమందు జేయ(బడు నొక యాగము (ఇది ట్ భ్రలిష్ట్రోమ 

నంస్థలలో మొదటిది అని నూ. ఆని 

సీ, + = అగ్నిష్టోమ, వాయ మేధవాజ వేయాతిరా త, పో. డరీక ములన( 

బర(గిన యధ్వరం,బు అనేకములు సేసి... యయాతి నెగ డె 

దోణ, 2 205 

2. ఆగ్నులయొక్క సమూవామ. 

క. నీ మహిమ వొగడ( గొలదియె చామోవర విశ్యసంవిధాతవు 

భవదీ, యామలశేజమ  యగ్నిష్టోమము గా లాత కత్వళోఖివి 
కస్త. అశ్వ. లి. 

- శో త్వ తేజ సంభవో నిత్యం వుతాళో మధునూదన 

సం ఫా, అళ్వ, 52-9 (నిర్భయ) 

అగ్ని నంభవుడు సం, వి, అ. పుం. 

కుమారస్వామి ఆను. లి=]5! 

అగ్ని సంస్కారను సం. వి. అ. పుం. 

1. దవాన[కియ, శ వదవాన కియ, 

వ. అట్లగ్నిసంస్కా రములు నేసి నీవు వచ్చిన యనం తరంబ శశ ఇ 

నమీపంబున, శాంతి. 8-516 

వ, ఒంధుళవంబులకు.[ గాలోచి తా చారనపొతంబుగా నగ్నినంస్కా 

రంబు “నీయుం డని పనిచి, స్రీ 2.10 

అగ్నిసాకీకము నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

ఆగ్ని యెదుట జరిగినది, అగ్నియె సాజీగాయగలది,' 

చే, అంబురువోనన యగ్నిసాతీకంబున( బరిణీశ యైవ నతి 'బొల్పుగ 

నొక్కత6గాని యన్యలన్ , మనముననేనియుం దలంవం 

ఆది, 4-188, 

అగ్నినూక్రము సం, వి అ న, 

అగ్నిని గుఖించిన నేద మం|తములతో( జేయు స్ర్తోతము 

వ, ఖాండవదవానోద్యతుండై వచ్చుచున్న యగ్నిభట్టారకుం గని 
యగ్ని సూక్తంబుల స్తుతియించి యిట్లనియె. ఆది, 8-800 
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అగ్నిహోత్రము నం. వి. అ. పుం. 

1, అగ్ని, ధా ఠ్వాగ్ని 

వ, అంతకుమున్ను తమ వెనుక నడవులం డిరగుచు నగ్నిహో(తం 
బుల( దోడనకొని వర్తిల్దు భూసురో త్తములు దమ్ముం బరి వేష్టించి 
యుండ, విరా, 1-46 

వ. నపుం, 

. _ హోమము- 

ఆ. అగ్ని వో తపగులు నాజి బిణీందికి, నడుగు పెట్టక తగి నడచు 

వారు. ..,.. దురిశదుర్గముల్ నిిన్తరింతురు. శాంతి. 8-49 

అగ్ని |హోతి సం, వి. న్, పుం. 

ఆగ్నిహో తము గలవాడు, అగ్నిహోతమును జేయువాండు, ఛార్యా 

. గని గలవాడు 

సీ, అవోర ముడిగి మహ్నాశమ౩బున నగ్నిహో | తిమె యొక మాస 
ముండి. ఆను, 2.716 

అగ్నీషోములు నం, వి. ద్వివ. (అగ్ని -- సోముడు) 

ఆగ్నియు సోముండును. వీరే సూర్యచం దమనులు పరమేశ్వరుని నేత 
. ములనుండ్రి పుట్టినవారు 

ర్ అగ్నీషోమ లు, చిత్తగిస్టితి వెలుగుదురు _్రసిద్దాక కృతులన్, 

స్స 

శాంతి 8.427 

అ(గగణ్యుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

| శేన్టుండు- మొదటిదిగా నెళ్న(దగినవా(డు- ముఖ్యుండు. 

ఆ. ఆపాకులా| గగణ్యు(డైన వానుకీ, మౌన 76 

అ(గ్రజన్ముండు సం, వి. న్, పుం, 

1. అన్న, 

కం *=.దుశ్శ్ళొనను(. జేమియు నరకుగొనక సమదవిలాసానను(డ్రై 
నిజా గజన్మునిం గను(గొని యిట్లనియె గాఢగర్యస్ఫూ ర్తిన్, 

విరా, 8-95 



అ్మ్యగతలము ర్! 

2, ముందు జఫఅంచినవా(డు 

తే. ...అ శతైెబింగు, (పస్ఫుటంబుగ( కెప్పెద( కాండవా | గ,జన్థ- 

శాంతీ 6.8 

లి, (తాహ్మణు( డు 

ఆ. భూమిచానవిధులు భూవర యొకమా[త నంబిళాత నూజు€ 

డాచరింప, నంద(బోక యూళు ల[గజన్యులకు నీ, నతని ఐనిచెం 

బాండ వాగజుండు, ఆ ళ, 1-186 

అ(గజా(డు సం. విణ. అ. పుం. 

1. ముందు. బుట్టినవాండు 

వ, ఎక్కు డించినం కాండ వా గజుండు, ' విరా. 1-169 

ఐ, ఏ, అ. పుం. 

ఆన్న (సోదరుల లో బెన్షవా(డు) 

'లేః ...సమీరణ పుతు. డగ్కజుండు వోయిన చెనం దప్ప కొండు 

వలన, సమదవారణసతిగ మనమున మత్స్య,ధరణివల్దభు నభచేర 

నరుగటయును, విరా. 1-211 

అ(గణి సం. విణ. (ఈ. ఈ. ఇ.) 

1. ముఖ్యుండు, (శేష్టండు, నినావతి. 

తే. మదవిభుం డ్యగణిగ నేచి మనము నడచి, కడింది పగజణ జయిం 

తము. శల్య, 1.80 

2. ముందువాండు, మొదటివాడు, ఆన్న. 

ఆ, అపుడు ళనివరుండు ననిలపు తుండు. జేరి,బలము శల్యు( దీ|వ 

భంగి జొదువ, నాత( డా ధనంజయా [గణి బటుకర, పంచమార్గ 

ణముల నొెంచె నధిపం శల్య 1-188 

అ(గతలము సం. వి. అ, పుం. న 

ముందు [వదేళము, ముందర, ఎదుట 

క, ఒకయెడ నగ్ని దేశ్రుం, డక్కొరవవుంక వరుల య|గతలమునన్ , 

॥ మౌన. £7 



్నథని అ గతీర్దుండు 

అ(గతీర్థు(డు సం -వి,అ.వు౦. 

[కోధవళగ గాంశ నంభవుడుు భారత యుద్ధ మున దురోక్టధనుని 

పక్షమున( బోరి మరణించిన వీరుడు లేక, కృష్ణ విరోధులతో. 

కేరి పోరాడి చచ్చినవా(డు, ఆది. 8-80 

అ(గనందను(డు సం. వి. అ. వుం. 

'జెద్దకొడుకు 

ఉం. 94+ తీ వగతిం జను బెంచె మత్స్య భూ, వల్లభు న|గనందను(డు, 

విరా, ర్ట. 148 

అ|గపు స్తకము సం, వని, అ, న 

"వెద్ద పు_స్థకము 
ఆ, అ(గపు_సకంబు లర్చించి చూచుచు. [దోణ, 2-846 

భాగవతము, (శ్రీమ| దామాయణము, మవోభారతము, (శీవిష్ణుపురా 

ణము అనువాసికి వెద్దపున్తకములని ఆంధ్రదేశమున వాడుక గలదు. 

. వీథిబడి (పల్లెకూటము) చదువులలో మా వానికి పెద్దపు_స్తకము 

పట్టించినారము. _“ెద్దపుసకము పట్టించునప్పుడు పంతులుగారికి 
ధోవతుల చాపు పెట్టుట మామూలు, “అబ్బాయీ, నీవేమైన పెద్దప్పు 

కము చదువ(గలవా?" ఆను వాడుక మాటలు నిన్న _మొన్నటిదా(క 

గలవు, పిల్లవానికి పిల్ల నిచ్చుచున్నప్పుడు వాని శక్తి పరీక్షించు 

టై పెద్దపున్తకము చదివించు నాచారమగూడ నుండెడిది, నేండు 

వీథిబడులన్ని యు మార్చు. . జెందిన పాఠ్య|కమముగలవే యగుటచే 

ఆ విద్యాపద్ధతి నశించినది, గంథమునకుం గల . పూజ్యాతనుబట్టి యు 

గ్రంథ విస్తారమును బట్టియు నియ్యవి సెద్దవు_సకములు(గా |బసిద్ది 

గా ౭చినవి, వీనిని నిత్య ముపా ధ్యాయులు సాయంకాలము వి ద్యార్థు 

లచే. జదివించెడివారుం 

అ|గపు_నకము లర్చించి చూచు జాశీయము 

పెద్దవు _ఫకములగు. | శ్రీమద్భాగవత, (శ్రీముదామాయణ, శ్రీమన్మవో 

శారళాదులమ బూజించియు, భఛ్యానించియు వాంఛితార్థము సిద్ధిం 
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చునా లేదా యని మనస్సులో. |బళ్నీంచుకొని. యొక నన్నని పుడక 

దీసికొని మూసిన [గంథమునందలి వుటలలో నొక్కెడ దూర్చి 

(గంథమును దెజచి యో పుడక స్ప ఎశించిన వంక్తులను జదివికొని 

యందలి విషయమును బట్టి ఫలావలములు నిర్ణయించుకొను, 

ఆ అ|గపు_న్టకము అర్చించి చూచుచు . బగమనియతి మె నువ శుతు 

లకు, బభోవుచు నకుభంబు లావహిొుంచుఓం గాంచి, చెలగి 

యొండొరులకు జెప్పి కొనుచు. దోణ. 2-345 

ఈ యాచార మీ చేళమున నిప్పటికిని గలదు. 

అ్మగపూజ్యు.డు సం. విణ అ, పుం. 

మొవట వూజింపంద గినవాండు 
వ అమ్ముని వచనం బమోఘంబు గావున సీవు సర్యభక్షణుండ య్యు 

మాలో నగ పూజ్యుండవని యొ 4ంబటి చి, శల్య, 2-195 

అ(గ్రపదాయి సం, విణ, న్. ఈ. న్. 

అన్నము "పట్టు వాడు, అన్నదాత 

క్ ఆగ, పదాయి వర్ణ సృమగుడు బలయుతు(డు బుద్ధిమంతు(డు 

లోకా,నుగవాపాతము శ్యాతవు ని[గవాళక్తుండుం దత్త 

నిమ=డు నగున్. చూ, అ(గము ఆను, 4-లి2 

అ|గభాగము నం. వి, అ, పుం, 

ముందు (పదేశము 

వ, కౌర వేశ్వరు డును -నశని ముందట. గరిఘటా గ భాగవ_ర్రియె 

బవుల చతురంగంబులతోడ శకునియు నిలుచునట్టుగా నొనర్చి, 

శల్య. 1-118 

అగభానితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

| వథమమున. (బకాళింప( బడినది, 

తే. అనఘ |బవ్యాంబు దేజోమయంలు శుక్త, మ|గథాసిత మెద్ధాని 

యతులసార, రసము విశ్వుంబు నది యవార్మహిత కాల, బుద్ద మై 

జేయు బహువిధభూతనృష్టి. శాంతి, ర్=5 



154 అ|గమహీపీ. 

అ|గమహిష సం. వి, ఈ, స్త్రి: 

వెదరాణి _ పటపుదేవి 
ద ల 
క, పనిగొనునెిడంబాం, డుని య గమహిషి. కోంకుచు(, బని గజి పెడు 

చందమునన వనుచు అబు వే. విరా. 8-219 

అ(గము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. 

బి, 

ర్, 

మొదటిది, |పథమము 
చూ ఆ|గ పూజ్యుండు శల్య. 2.195, అ గభాసితము శాంతి. 5-57 

పధానము, ము ఖ్యము 

ఇశ(డు మదీయా। గపురోహితుండు, ఉద్యో. 1-83 

- మిక్కుటము, ఆధికము 

కః, దేవతలకు న గపువంఖావన నువవహారమి చ్చి, పదపడి కుడువం, 

గావలయు, ఆను, 4.24 

న, 

. కొన, చివర 

క ఆమలిన త రదర్భ న్యాసము లందును దశ&్నిణంబు సాగ నిడిన య, 

1గములు గలిగియుండుట. ఆను. 9-158 

పె భాగము 

వ కరిమకరనిక్ రాఘాతజాత వాతోద్దూశ తుంగత రంగా! గ సముచ్చల 

జ్ఞలకణాసారచ్భటాచ్చాదితగగనతలం బై నచాని ... ఆది. 2.27 

పురోభాగము, ముందు 

వ. ఇట్లు గనుంగొని మధ్య దత్నిణ వామా గ పళ్చిమో త్తర భాగం 

బుల నిట్టిట్టి వారలు నడచుచున్నారని సారథితో నేర్పడంబలికి. _ 
విరా. 4-250 

శిఖరము (కొండ) కోన. 

క్ నగా | గగతు(డు మహ వారల జూ;చు తెజుగున శాంతి, 5-186 

ఉత్కర్త ము 

శని, స్రైలో క్యశ్వ నిరంజనాగ వివాతీ. శాంతి 65-380 

. ఆన్నము 
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ఆ. బళ్విధానమ. లకు ద్రాన్మాణాతిభులకు, నన్న కాంతకు లైన యధ్వగు 

లకు, నగమిందు(బుచ్చి యాయ గశేషంబు(, 'జెలువ రెండుపొళ్లు 

సేయు మొనగ, . ఆది. 7-228 

తే అప్పటికి వారు "లేకున్న నగ మగ్నిముఖమునంద్రైన నిడునది, 

ఆను. 8.839 

“అలాభే వావ్మాణస్యాగ్నావ శ్న ముద్ధృత్య నిత పేత్ ” 

నం. భా, అను, 154-15 (ఉత్తర పతి) 

“అలాఖే (అావాశ్రిణస్యాగ్నావ్యగముద్ద ఫోర్ నిశి వేత ” 

సం, భా. అను. 154-15 (నిర్భయ) 

నీలకంఠ వ్యాఖ్యలో అ్మగమునకు ఆవ్నము ఆని చెప్ప(బడినది. 

అ|గము అన నాలుగు కబళముల భిక అని నూ, ఆ. ని. నందును 

“గాన ప్రమాణం భివా స్యాద[గం (గానచతు వయమ్." అని ఆమర్ 

కోశమునందును గలదు. కాని ఆ యర్థము ఇక్కడ చాలదు, 

నమానంబుల నియ్యది పథమ పదముగా(జేరుచో సామాన్యముగా 

ముందు భాగము, ముందు మొదటిది. అనియు చివర పదముగా 

నున్నచో చివర భాగము, చివర యనియు నర్భము లిచ్చుచుండును, 

అ([గయాయి సం. వి. ఇ. పుం. 

ధృతి రాష్ట్ర్రని నూర్లుకు కొడుకులలో ఒక్కడు, ' ఆది, 5-107 

అ గవర్జుండు నం. వి. అ. పుం, 

(వాహంణు(డు 

సీ. అ(గ్రవర్డులం గాంచి యారరింకకయు డు కంచ గీడొండు గలుగ 

దరయ, ఆను. 1-181 

అ్మగనరము నం. విణ, (అ, ఈ, అ.) 

ముందు నడ చునది 

మ, పురుహూతా[గసర పథూత బలసంభూ తా(్తు నిర్దూతమె 

ఆర, 5.274 

అగవోరము సం, వి, అం పుం. . 

శే గుళ్ళుకెలువులు గట్టించు. గోరి యూళ్చుు లగవోరముల్ 



గావించువాంబిశేయు.(, డధివ ధరశ్చ్రత నూజ! డత్యంతవార్ష, 

చిత్తవృ త్తీయె యనుమతి సేయుచుండ. ఆశ, | 

పండిన ధాన్యాదికము నుండి (వావ్మ్యాణుల భోజన నిమి త మె గురు 

కుల  వోనులగు (బహ్ముచారుల నిమిత్తమై కొంత భాగమును 

ముందుగా నెత్తి యుంచుచు వచ్చిరి ధాన్యాదికము నుడి 'యేేట 

నిచ్చుట |[శమముగా దోంచి కాంబోలు కొంత భూమి యిచ్చుచు 

వచ్చిరి, ఆధరాతిశయముశే నొకయూరి పొలిమేరలో నున్న మత 

మంతయు నొసంగుచు వచ్చిరి. ఇట్లు సేయుటచే అ[గహారమను 

శబ్దము వదార్థ దోస్టశ క మై తరువాత భూపర్యాయమై తర్వాత [గామ 

పర్యాయమయినది. రానురాను అ|గవోరమన నొకసామాన్య [గామమే 

ఆగు చున్నది, 

46 న కళ్చిదగహోరే కాలీం నా మైకన్యేతి”- దశమకూర చరి|త- 

ఇప్పటికిని ఆ/గహారమన ఒకప్పుడు వావహ్మాణు లెక్కువగా నుండిన 

యూని అర్థము. 

అ|గాహ్యము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1, తెలియ(దగనిది 

క, లోకంబంతయు నెవ్వం, డే కోంశంబునన నిర్వహిఎచుచు నా, 

వ్యాకారుండై వెలుంగు డ,యోకరు నప్పద్శ నాభు నథివర్షి ంతున్ , 

శాంతి? 4-287 

2, తెలిసికొన శకగముగానిది 

ఆం +...చమురాదుల కగా వార మది[ సధానమన (గ నతిళ బిల్లు, 

ఆను, 5-245 

అ(గాహుయడు సం, విణ. అ, పుం. 

తెలిసికొన శక్యము గానివాండు - పర బవారాము, 
కం తనుంవనయంద' నిలిపిపే, రనువున బుద్ది కడ వెలుంగు నచ్యుశుని 

సన్యాతను న [గా హ్యుని. జినళ్రియుు ,ననున్మరించునది యపునఠరా 

వృత్తికినై . శాంతి. 4.247 
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అ(గిమము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. ముందటిది 

క. నరుభల్టంబుల న|గిమ, చరణం బులు | బెన్సీ | మొగ్గు జవనాశ్వంబుల్ 

విరా, 5-ర్కే 

1 మొదటిది (రూపాం) అ|గియకము 

క, అరుదంతకంెటి గలదె య |గిమవర్ణా, శాంతి, 6-802;వ వో, $6, 

అ[గీయము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. చివర మైనది - కొన - అ(గము - కొట్టకొనయునది 

మ. విలసద్దర్మ విశుగ్ధ వృత్తులు వయోవృద్దుల్ క.శాగీయబు,ద్దు దులు 

మధ్యస్థులు, (రూపాం) ఆ|గియము అ(గిమము  - ఆది. 8:85 

అ(గేసరము సం. విణ. (అ. ఈ, అ.) 

1. ముందు నడచునడి 

క. ఆ వాకగిము లెల్ల వినుచు, భావమలర నర్జునుండు భానముురమగు న, 

మాస వ గేనరముగ యః, జ్రావాసంయబు నకు వచ్చె నంచిశి లీలన్ , 

ఆశ్వ. 4_166 

2. ముందుండునది 

సీ ఆ రాజు... అగ్ని,హో త ంబుగొని యాజకోత్కరం బ| గేవ, రం 

బయిపో నిజా[శమము విడిచి. ఆక, 2.149 

అ గేసరుండు సం. విణ, అ. పుం. 

l, (శేషుడు 

శా. యోధా |గేవరు( డిద్ధ కేజు(డు,., విరా. 6-1! 

9, నాయకు; 

వ. పాండవులు మూ(డు మొగంబులుగా మోహారించిరి. ధృష్టద్యుమ్న 

శిఖండి సాత్యకు ల|గేనరులుగా భీమార్దును లగభాగంబున భోభిల్లి, 

శల్య. 1- 118 

శ, ముందు నడచువా(డు - 

న. పాండవా [గజుండు పాండునృపా[గజు న|ేసరుం గావించుకొని 

అళ్య. 1-188 
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అ(గ్యము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

(పధానమైనది, క్ట మెకది, మొదటిది 

సీ అనిలచయముూూనం (కాజ. మము ఛంద,ములకు గాయ, తి 

యగ్గలము అశ, 2.1@1l 

అఘటమానము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

చేయుటకు నలవిగానిది _ సంభవింప వీలుగానిది 

వ, మన గూఢభావంబు మేరువు నిగూఢ ఖావంబునుంబోలె నఘట 
మానంబు ఆర, 1-266 

.అఘమర్గ ణము సం. వి. అ. న. 

గురుతల్బగమన | బహగ్రహతా్య్థది మవోపాప పరివోరార్థము జపించు 
మం|తము, 

అఘము నకింసగకేయ నది గాన అఆఘమర్ష ణమనీ చెప్పబడుచున్నది. 

l (దుపదాదివ ముంచతు, వ. బుతంచ సత్యం చ, తి, ఆపోహీష్టా 

ను యూ భువః అను మూ౭డును గలిసి అఘనుర్షణమం| త మనంబడును 

జలను లందుండి |పాణాయామ మొనరించి మునింగి (యీ 

మం| తము ముమాొ్తెఖు జపీంపవలయు నని సకల స్ఫృతిక ర్లలు 

శాసించుచున్నారు. |కితురాజంజై న అళ్వమేధంబువోలె సర్వపాప 
(వణాశన నమర్థం బై నడి యీా యఘమర్ష అ సూక్తము, ఇయ్యి 

బుగ్వేవమున 190వ నూ_క్తముగా. 'జెప్పంబడుచున్నది. ఈ యమ 

మర్ష జ మం తజపముతో' జేయ(బడు స్నాన మఘమర్ష ణస్నాన మన౦ 

బడుచున్నది, “అఘమర్ష ఇస్నాన మాచరించి'” అని మనుచరి.త. 

లే. కులన్మయందు6 |దిరాత్మముకా గుడుపు దక్కి, శౌచిమయై యఘ 

మర్ష ణ జపముచేసి, . . ఆను. 2_87 

అఘము సం. వి. అ. న. 

పాపము FF 

సీం, గురుతల్పగుం డనల|పత _ప్రమెన = ఆ = ఆయసాంగనాంగ 

మాలింగనముేసి, యెనయగోసి కరమునందు మేవ్యానము ధరించి 
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యంబరము. జూచు చరిగియేసియను జచ్చి యభుము నిిన్హ 

రీంచు. 
Tod, 1.807 

అఘోషిణి సం. విణ. (న్, సి. న్) 

శబరహిత మెన వాక్కు, 
దె కనక 

సీ, ఘోేపిణి నాగ నఘోషిణి యన శెండు, దెజంగులు గలిగి వాగే 

వరంగు, నం దఘోపిణి గరీయసి, అశ్వం 2-27 

అచపలత్వము నం. వి. అ, న. 

దాం చల్యము లేకుండుట, మనస్థి (రత్య్వము - మనన్సు విషయములందు. 

జలీింపకుండుటు, 

ఆ. హింస లేక యునికి యిం[డియజయము. నై_,రాశ్య మచపలత్వ 
మను గుణములు, నాల్లు గలుగునట్టి నరునకు గరతలా, మలక ముత 

రాత్మమహీమ యెల్ల, శాంతి, 6-815 

ఆచపలము సం, వి, అ, న. 

అచాపలము, చంచలత్యము చేకుండుట = మిన స్టైైర్యము. 
(| 

సీ. శ_క్ష్యనుగుణ చానళాలియు నచపలే, | దియుడను శుచియు 

మై తీపరుండు. ఆశ(. 2-169 

అచరము సం, విణ. (అ. ఈ. అ.) 

కదలనిదె, స్థావరము 

శే, అచరములును జరఃబులు నైన భూత,నమునయంబులు 

శాంతి, 4-2:0 

అచలత్వము సం. వి. అ, న. 

కదలకుండుట, కదలికలేమి - చలనము లేకుండుట, 

వ, వివిధాయుధ వ్యాపార ఘోరవిచేస్టిత విగళిక ర_క్తసి క్తంబులగు 

నంగ6బుల యచలత్వంబున 7_రిక గిరిద్యంర బు చందంబురక 

నొప్ఫిరి- దోణ, 5-207 
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అచలము సం విణ. (అ. అ. అ.) 

1. చలింపనిది, స్థిదము, శాశ్వతము 
తె, ఉడుగవలయు, వీనినై దింటి నచలావధానవృ త్రి. శాంతిః ర్ 115 

2, వి. అ, వుం, 

కొండ 

క, గురుముఖ _ ఇహురథికళరో,త్క్మరములచేవై న (కొ త్తగంట్టను 
సుమనో,భరిత నవకరి కార స్ఫురి తాచలయుగము భంగి బొలిచిరి 

t3 

వీ, అన, 

పురుషుడు, |జవ్మము 

వ. వి ద్యావిద్యలు, వే ద్యా వేద్యంబులుం జలాచలంబులు ననునవి వేదోది 

తంబులు వానిం చేటపటుపవే యని యడిగిన, శాంకి. 6-140 

అచలవ్య్యూహము సం. వి, అ. పుం, 

పర్వతాకారముగా( బన్నిన సై నసముచాయము,. _ 1. 

చూ, వ్యూహము భీష్మ. 1-130 

అచలిత నం. విణ. ఆ. (స్రీ 
aD) కి 

భయము లేనిది భయములేని యా(డుది 

వ, వారుత్తమ క్ష్యతియులు వారలు సమ్యక్చరిపొలకంబున నన్నరయు 

వారుగా నను|గపాంచిన నచరితనై యుండెక, - శాంతి. 2.92 

అచరితము సం, విణ. అ. న. 

కదలనిది, జాణనిది, తొల6గనిది 

చ. భఘనతర కోప వేగమున6౬ గంవమునొందు నిజాంగకంబుల౨, దన ధృతి 

చింవసొం పచలితయబిలంబేయ.. . _. విరా. 2-౩82 

అచలితుండు సం. విణ, అ. పుం. 

భయ ము తొలంగినవా(డు - స్థిరండు, స్టైర్యము గలవాడు, 

క కుంతీ తనయు(డు వెజవాపుటయు నతం డచలితు(డై . 

విరా. $117 
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అచలు(డు సం, విణ, అ. పుం. 

1. చలింపనివాడు, తొట్రుపాటు లేఏవా(డు, స్థికుండు 

వ. ఆ శినివంళవరుం డచలూడై యొం|చాస్ర్త్ర (పయోగంబున, 

నమ్మాయ మాయించి. భీమ. 8-28- 

పి. టు పుం. 

1. పురుషోత్తముండు నాకరాయణు(డు. 

కే. అచలు సూమ్మ శరణ్యు నవాసీరు, నభయకారి నశీర్షు నారా. 

యణుని. శాంతీ, 4-217 

2. గాంభఛారదేళశపు రాజకుమారు(డు, ధృత రాస్ట్రు9ని బావనుఅుంది-. 

వృషకుని అన్న. ఉద్యో 4-288. 

కొన్ని (ప్రతులలో వృయండును నచలుండును. అనియుక్నరి. వృత్తుండు 

అన్న అచలుండు తమ్ముడు అని యా [పతులంబట్టి తెలియు చున్న ది. 

కాని 

“ఆచలో వృషకశ్చెవ సహితా (భాకశావుభా' నం. భా. ఉద్యో, 
167-1 యందు వృషకుండుగానే చెప్పంబడినది. ఇంకను వీరిని గుణించి. 

సంస్కృత భారతమున- 

అచలు(డు నృమకుండు అనువారిద్ద అన్నదమ్ములు, లీక ఒకతిని విడిచి 

ఒకరుండువారుగారు, దర్శనీయులై న తరుణ వయస్కులు. జామువరా' 
[క్రమము గలవారు. యుద్ధమున బంతము పట్టుదలగల చారు. నమరథులుు 

మందిగ లవారు. నంంభాం ఉదోర్టి, 1687-1, 2, ల థో (వావిళ్ల) 

అబాపు.డు నం. విణ. అ. పుం. 

చాపములేనవా(డు. 

కొం. విరథు డు నచాసు(డు వ,ర్మరహిక గాతుండు వైన మద 

విభు(డు. శల్య. 1.270. 

అచింతను.డు నం. విణ. ఈ పుం. 

చింత లేనిచాండు, దుఃఖింవనివాండు 

11) 
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ఇందవజ. కీడుం, బింతీంప. డా ర్వాత డచింతను! 2B, . యంకః 

పరీతాపము నార్పయ(జాలున్, త్రీ 1-29 

అచింత్యము సం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

+ విభారింప ళక్యముగానిది తలంపరానిది. 

శే,పు[త వినుము నవద్వార వుణ్యపురము,నం దచింత్య సంవ్యాాప 

కుడ శయించు, నీ సమన ఇావంబుల నెనసీయట్టు, లగుటం 

బురుషుండు నా(జను నవ్విభుండు. " శాంతీ. 4-275 

అచి తము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. చిత్తములేనిది, మనన్సు లేనిది. 2, శభివిలేనిది, వివేక గూక్ణమయినది. 

చ, పరమ తపంబు గాఢపరిపాకము నొందిన జిత్చుఖాత్మ కా,క్షర 

మున చిత్తభూత గుణజాలతనున్ క్షరమున్ వి వేకిళాా పరిణతి. 

బాపి చూచి యనపొయనుఖ స్థితి నూ(ది బాల్లఐం, బీెరయక 

_తోవు హింనయను బుద్ధి విమూఢతగాక బోధమే. ఆళ్వ. 8-74 

అచితు సం. వి, త్. త్రి. 

1 (పతి, లి, అజ్ఞానము, వ్, అనాత్మ, 

చ. == *బివచిద్ద వ్రయమున్ విభజించి దాన హిం,ననము గోకింతయుం 

బొరయ జన్నముసేయుదు మేలు నొందుచున్, అశ్వం 2-76 

అచిరకాలము సం. వి. య్ పుం, 

కొొద్ది కాలము 

"లే. అచిరకాలంబునన యమవోత్ము. డిట్లు, యోగసిద్ధి(| బావించునె, 

శాంలి. 6.3929 

అచిరము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1, అప్పటికప్పు డగునది, త్యరితము, ఫీ ఘమైనది. 

క, చిరమో కారగ్టిసమీడు య్కచిరమో వలయునది కరుణా జెప్పు 

మనవుడున్ . శాంతి. 5-260 

క. విను మదిర పృళ్తిండేసిన, పని కర్తకు నావహ్ంచుం బళ్చాత్తా 
పణమి, శాంతి, 5-29 



ఇచ్చెరువడు- 188. 

వి, అశాళ్వ శ మెనది. కొలదికాల ముండునది, 

క రమణీ వర్ష్మ్యతయ ధర్మము లిచ్చు నుఖములు ధ్రఃఖమయము 

"లవిరమున్. . ఆను, రి.్ద28 . 

అ చేష్టత సం, వి, ఆ. స్త్రీ. 

నిశ్చేష్టత. 

చం, ..నుకున్ హతుండయ్య. ననంగ విన్న యం,తన యితం డా 

యుధంబు దిగ దావి యచేష్టత( బొందు. ధోణ. క్-805 

“౨ వ్చెరుపడు వై. అ. (కిం 

ఆలయ బొందు- 

వ. ,..విజయుండు ధనువ్పమీపంజున కరిగిన నాతని యుత్సాహం 

బున క చ్చెరువడి కొంది _(కావ్మాణులు దనులో నిట్ల నిరి. 

ఆది. 7-178 

వ. కని దాని యపూర్వరామణీయక సమృద్ది కచ్చెరుపడి. నభా,1- 178 

(ఈ రెండు తావుల 'ఆచ్చెరువడి” అని కొన్ని (పతులు) 

(ఆర, కి-రీకి లో, వా ఠకాంతరము) 

ఇచ్చెరుపాటు వె, వి. 

అళ్చర్యము, వింత 

చ. ...వీరవర్గమున్, నణికెదం జూచు ఖేచరగణంబుల కచ్చెరుపా 

టొనశక్చెదన్. శల. 1-86 

అచ్చెరువు -!- పొటు = అచ్చెరువుపాటు, అచ్చెరుపాటు- “పు వర్ణ కంబు 

నకు లోవము- పాటు స్వాగ్థమున్తందు. [బయోగము) 

అచ్చెరువందు వై. అ, కి. 

అచ్చెరువు పొందు, అక్చర్యృమునుబొందు. 

సీ నుర సిద్ద ఖేచరవరుల్ కావచ్చి య,చ్చెరువంది చూడంగ. 

(అచ్చెరుపడి పాశాం) ఆర. 3-88 

ఉఅచ్చెరువడు వె. అ, కి. 

ఆచ్చెరుపడు, ఆళ్చర్యమును జెందు 
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క. ఇచ్చటి ఐంధులు నీవును నచ్చెరువడి వినుచునుండ నయిదూళ్లును 

మ్యా కిచ్చినను జాలునంటిని, _ ఉద్యో ఠి-11; శాంతి.. 8-861 

అచ్చెపువాటు వై.వి, 

ఆచ్చెరువునాటు, అచ్చెరువుపాటు, ఆచ్చెరుపాటు 

క, ,..ఉత్మటమగు న,చ్చెరువాటుం గౌతుకంబు న్కడర నూరకయుండె 

నయ్యొడల గురుసేనల్. విరా. 5-08 

అచ్చెరువు వై. వి. (సం. ఆశ్చర్యము. (పా. అచ్చేరమ్) 

ఆశ్చర్యము, వింత 

క, ఆరయ నచ్చెరువు గాది యఖిలా౭డ పకి. విరా.. 1.20: 

అచ్చెరువుపాటు వై, వి. 

ఆశ్చర్యము 

చం భీష్ము నృక్కాజముగందా,కి యైన నకంపితులై నడశెంచు శల్య 

కుం,భజ కురురాజు లచ్చెరువుపాటు భయంబును బొంద జేయుమా.. 

ఖీష- 2-లితి: 

అచ్చము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

నిరెల మైనది -- స్వచ్చము 

సీ ఒడ, గంబరుండును మలినాంగుండు నగువాడు, దోశె నచ్చ, 

జలందు దొరంగుచుండు, మేనితో, అశ. లి-56 

అచ్చావొకుండు సం, వి. అ. పుం. 

సోమయాగమునందు వోతకు నవోయకారిగా నుండి శంననకర్తగా. 
నుండు బుత్విజుయు. నభా. 1.242, 

అచ్చి (దము సం, విణ. (ఆ. ఆ. అ.) 

1. సందులేవిద్సి ఎడములేనిది 

మ, ....లీరులై తాంి యే,సిరి దేవ్యవతువై నభోవలయ మచ్చి ద్రంబుగా' 
నమ=న్. అది. 4-200 
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బి బెజ్బ్జములు లేనిది 

వ. ,..కడుపు నిండ నీళ్లు (చావి యచ్చి ద్రకమల వ త్త పుటికల నీళ్లు 

గొని భీముండు (గమ్మటి పచ్చునంత , ఆది, 6-178 

అచ్చిన్నము సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

'భేదంవంబడనిది, వేదింవంబడనిది 

మాలళిని- నిజతను విభవత్యోనీన్షైల ఛాబ్బిన్న నాదా వరా. 3.289 

అచ్యుతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. స్థిఠమయినది 

క, అమృతం బచ్యుత మమలంబు, =.అ వ్వెలుంగు, శాంతి, 4-201 

- ౨2. తొల(గనిది, స్వన్యరూపమునుండి వేటువడనిదిం 

మ- ...అ,చ్యుత ధర్మజ్ఞ మవోత్త... ఆది, శ్రీః! 18 

ఉఅచ్యుతు(డు సం. క్, లు, పుం. 

కేం (శ్రీమవోవిమ్ణువు 

స, .+.వాషీకేశ వరద నారాయణ... .యచ్యుత యమృతరూప, 

లి, 2-60 

బి కృషు(డు 
(ae) 

శా. ...సరకుసేయం తచ్యుతున్ (నుయోధను(డు) ఉద్మో. 2-145 

3. శాశ్యతు(డు | - 

ఆ. అమృతు నచ్యుతుని ననంతు.. శాంతి. 4-216 

4. చ్యుతము లేనివాడు, న్వన్యరూవము నుండి వేలుపడనివాండు, 

స్టిరు(డు (అఆవశారములందును న్వస్వరూ పముతో నుండువాడు) 

తే, చ్యుతము లేకున్కి౧జేని యచ్యుతుండ. శాంతి. 6.4834 

ఉచటు దే, నివ్రైళక స్థలవాచకావ్యయ ము 

ఆ--చోటు - నిర్దేశక సర్వవామమగు “ఆి పై స్థలవాచకమగు 
"చోటు శబ్దము వరంబయి యనేక విధంబులగు ఠరూపంబుల నొందు 

చున్నది. 
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ఆ-(- చోటు కాల చోటు అచ్చోటు, ఆచోటు, అచ్చొటుు అచొటు, 

అచ్చటు, అచటు- 

| ద్విరు క కంబిగు హల్గుపరంబగునపుడును యాచ్చికంబగు దీ ంబునకు' 

(వాన్వము వచ్చునమట నిత్యము గాదనియు ఆద్విరు క్షంబగు దర్ప తబునకు 

(వాన్యము వచ్చుననియు నీహపములి వలన; -దెలినకొనననవును. 

ఇది బౌపవిభక్తిక | పత్యయమైన ఇకారము తీసికొని చానివై వష 
కిన్ పంచమి నుండి పత్యయములు తీసికొనియు, నప్తమి అను (వత్య 
యము తీసికొనియు స్థలవాచక విశేషణముగను వాడంబడును, 

' ఆచటు ఆ (పదేళము 

అశై_ నేకు. డచటు గడచి చనియెన్. =... దరోణ, 4-168 
వ ' ల 

అచట (|దు) ఆ (పదేశమునందు . 

అచట చానికి మనసెట్టు నిలుచు. విరా. 2-297 

అచట నచట విరా, 5-95 అచట నచ్చట మౌన-190 
'అచట నుండి శల్య. 2-202; అచటికి వి, 2-91 
అచటి బయలు స్వొప్టి, 1-16; అచొటు స్వర్గ 1-19 
అచ్చట విరా. 1-148; అచ్చటచ్చట- స్త్రీ-1-101 
అచ్చట నుండి కర్ణం 2-61; అచ్చటికాకులు కర్ణ, 2-81; 
అచ్చటికి ఉద్యో. 8-184; అచ్చటియందటు (దో. 5-906 
అచ్చటు ద్రోణ. 4-76 అచ్చోటు విరా. 1-180 

+ 
call 

అచ్చ తెలుపు వై. చె. మి. వి, 

స్వచ్చమైన "తెలుపు రంగు; నిర్ణల మైన తెలుపురంగు 

“సీ అచ్చ తెల్పున గడు న ఖిరామమగు నొక్క్క్కృయళ్వ్రంబు గాంచితిమి, 

ఆను, 1.196: 
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అచ్చము 4 తెల్పు = అచ్చశెల్పు - అచ్చమునకు వృత్తి “ఇియందు “ము 

వర్ణ లోపము. 3 

వ్యవ వ (1) అచ్చ తెలుంగు, (2) ఈ దినము అఛ్చ పచ్చడితో భోజన. 

మైనది. 

అచ్చ ము చై. వీణ. (సం. అచ్చుమ) 

1, స్వచ్చ మెనది, నిర్మల మైనది 

ఉ. అచ్చపు భక్తికిన్ మతి( [బియంబున నొందిన ఫాలలోచనుం, 

డిచ్చిన ' శల 1-277 

శే. ...పదంబుః లచ్చమైన తపంబున నచ్చుబడయ _ అళ్వ. 2-208: 

9. కేవలము = మి|శముగానిది 

చూ, అచ్చ తెల్పు 

అచ్చర వై_. వి. 

అప్సరస, దేవ వేళ్య 

సీ, ...అచ్చరతెటవల మనములు గలిచి యాడుదుగా క (గ్ర 2-81 

వ. పంచచూడ యను నచ్చరలేమ యొుక్కడ(గాంచి ఆను, 2-166; 

అచ్చలము డే. వి, 

1, పూనిక, ప్రయత్నము 

క, బలహీనులై నవారలు బలవంతుల , నొడు చునపుడుః బహుమాయల. 

నచ్చలమున ౯ జేయుట యెందును, గలయదియ  జయంబశకా ద 

క_ర్తవ్యమిలన్, a ల . నభా. 2.170 

2 పట్టుదల 

చం అ,చ్చలమున నా సుయాధనుని చామన కోర్చుటగా బె యెంత. 

యున్, ఉద్యో 2-287 

చ, ...అ,చ్చలమొ ఫలంబొయింకయిన సంథియొనర్చుట మేలు వారి: 

తోన్ కర్ణ. 8-27 0 
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అచ్చు దే. వి, 

1. పోలిక, సాదృశ్యము, ఆదర్శము, దృష్టాంతము 
కవిరాజ విరాజితము...నుదుస్తరమెన భవంబున కచ్చగు నీ యితి 

హోనము,.. సీ 1-651 

శో. ఉపమాన మిదం కాజన మోతవిద్భి రుదాహృతమ్ | 
సం. భో (స్రీ 6-4 జ్ 

లీ. కరువు పోంతపోయుటకు మొదట నేర్పజచిన మృత్తిశాది వికార 

రూవము, 
సీ, నెత్తమ్మిణీకల మెత్తదనము శెచ్చి, యచ్చున( బెట్టిన ట్లంద 

మొంది, విరా-2 -52 

త, ఒప్పిదము్కు ఒప్పు. 

వ. ఇచ్చునది ధనము పాతున, కచ్చుగ నొరు వేడకుండునది 

ఆది. ౪-204 

4. గుర్తు, చివ్నాము 

సీ, ...దోవంబు సేయ నుదుట, నచ్చొ త్తి వెడలంగ నడుచు వి|వుని 

నైన, భూవరుండిది మెచ్చు డేవరోటి. శాంతీ. 1-94 

ఈ అచ్చు శ్బము చేశ్యముగాను వైకృశముగాను బూర్యనిఘంటు 

వుల యందు జెప్పంబడినది. కొన్ని యర్థములందు అట” శబ్బభవము 

గాను మజికొన్నిట 'అచ్చమ్* శబ్ద భవముగాను జెప్పదురు. కాని యీ 
శబ్ద మన్ని యర్థము లందును దేశ్యమనుట సమంజసము. 

అచ్చు వ్ ఆ-|(కియ = అప్పువడు, బుణపడు. 

అచ్చు :- స-|కియ = ఇచ్చు ఆనునర్థములు గలవు. 

వీనినిబట్టి వై యర్హములు నిరూపింవ వీలగును, 

అచ్చుపడు దే. అ. (కి, 

1, సార్దకమగు 

తే. ...ఆమరు బగ్జీ, ననిమిమత్వంబు దమకప్పు డచ్చుపడ(గ 
విళా, 5.165 
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2. మిక్కిలి ఫలించు 

క, చిచ్చునకుందోడు కరవలి, వచ్చుగతిన్ భీము దుర్నివార వివోరం, 

బచ్చువడ6౮గ( (వావై వివ్వచ్చుండు వన వచ్చు గాండివంబును 

దానున్, ఉద్యో. 2-191 

శీ. అనుకూలపడు, సాధ్యమగు 

ఉ. .. శతు సంకయము మేకొని చేసెదణాక వేజొకం, డచ్చు 

పడంగ 'నేర్చునె దురాత్యులు కౌరవు లుర్వియిత్తునే, 

ఉద్యో్టో. 8-120 

4. కెటపడు, స్పష్టపడు 

క, వచ్చినం గను(గొని నీచెన, బొచ్చెము లే దిట్లు మగిడి పొమ్మిది 

విధి నీ, కిచ్చిన రూపని గువ్యాకు( డచ్చువడం బలికి, +. 

ఉద్యో, 4-897 

4 సంభవించు, ఓదపు - 

తే. (ముచ్చిమియకా'దె యిది పాప మచ్చుపడియె, నృపశిచే దండి 
తుండ వై లీంగికొనుము. శాంతి. 1-160 

శి, [పకాళించు 

ఉం వచ్చిన సంభ్రమంలు గరువంటు చెలర్పున నుల్లసిల్ని మే నచ్చు 
పడంగ(జేయ. శాంత, 6-$74 

7 ఏర్పడు, వర్షిల్లు 

క, =..పోది,ట్ట చ్చుపడ నేటికని వివ్వచ్చుండు (గేడింఛి యొండు 

వలనికి నడచెన్ . ఫీవ్మ. 2.307 

8. రూపొందు మూ ర్రీభవించు 

క. నెచ్చెలులు దన్న(గొలువంగం బచ్చవిలుతు కలిమియెల్లం ఐద్మా 

ననయె, యచ్చువడినట్టు మెజయుచు, నచ్చటి శకిసెంచె భూవ 

రాత్మజ నెమిిన్ . ఆర, 7.174 

అచ్చుపణుచు చే, స |కిం 
1. నియమించు, నియోగించు 

క ...తగువాం డిచ్చోట లేమి నాతం, డచ్చు పటువండయె్యె నీ 
[కియకు నొండొకనిన్. విరా. 4-28 
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2, [పాపింపంజేయు, కలిగించు 

క, విచ్చలవిడి నిం దియముల, శెచ్చటకై నను జనంగనిచ్చిన నరకం 

బచ్చుపుచు( గుదియించిన ెచ్చుసుగతి నరున కది సతీమౌళి' 
మదో. ఆను. క-284 

అచ్చుపాటు దే. ఏ. 

స్పష్టత 

కు ++.అమ్యిచి|త వీర్యనందనుండు 

ఆ, ఆనమఘ వశముగాదు మనను గోడం|డ మీ, వదినె( జుట్టమలను. 

సదనములకు ౧ బు చ్చుమని యె. బలుకు లచ్చుపాటడ(చు wr ద్గదిక 

డైన మొనంగ విదురుతోడ. శల్య 1-11 

అచ్చువడు రే. వి, 

అచ్చుపడు. అ | + 

తనమే నచ్చువడు భావనకుం... విరా. 1-292 

అచ్చొత్తు చె. న, కి. 

గుద్తచెట్ట, ము [ద వేయు 
సీ. ...దోషంబునేయ నుదుట, నచ్చొత్తి వెడలంగ నడుచు వి|వుని 

నైన, భూవరుండిది మెచ్చు దేవకోటి. శాంతి. 1-94 

అచ్చొత్తినయట్లు - జాతీయము 

a 

మిక్కిలి స్పష్టముగా, మచ్చునకు మచ్చుదీసి చూపించిన. విధముగా 

(అచ్చు వేసినటుల మిక్కిలి స్పష్టముగా గనణడచో నచ్చొత్తినయట్లం 

దురు.) 

ఉ. చి త్రముమెచ్చి వావలనం జిక్కాంగ వెండియు నాల శ"లగి య :చ్చొ త్తి త్తిన 

యట్లు నాకు; దన యల్లము శెల్లము నేయకున్మి. విరా. 2- 84 

అచ్చోటు దేవీ, ఆ (పదేశము 

చూ అచటు విరా. 1-180 



“అజగర | వతము [1 

అచ్చో దేవి. 

ఆచ్చోటు = ఆ చోటు 

ఆచ్చో వెజపు దక్కి. . కగ్గ. లీ-5క 

అజగరము సం, వి, అ, పుం. 

మేెయకల (మింగునది = కొండచిలువ, "పను[యాము 

వ. +=. కిట్లరుగుచున్న దమయంతి నంతిక “వ్వస్త సచరణ యైన రాని 

నొవోేరా రియయి యొక్క యజగరంబు పటుకోనిన 'నక్కో మలి 
@ ల 

'మెదలనేరక. ఆర. 8-86 

అజగర [వ్రతము సం. వి. అ, పుం, న, 
అయత్నముచేత జీవించు | వతము-అజగర న్వభావమ.ను బురస్కరించు 

కొని దీనికి మేరు వచ్చియండును. 

సంచారమును మానవలయును. పుట్టవును జావును లెక్క చేయ 

రాదు. అవోరమునకై (పాంకులాడువారి నపహసింపవలిను. కలిమిని 

లేమిని "లెక్కింపరాదు. నిత్య సంతోషముతో నుండవలయును. ' విధి సమ 
-కూర్చిన'ఆవోర వివోరములచే జీవితము గడువవలయును. అత్మపోవ.ణ 
ఖారము మనన్సునం చేమా [తము పూనశాదు, నిత్వతృ ప్తి, “శెచమ్ము,. 

కాలి, నమత్వము బొంది యాతస్తిజ్ఞానమున౮ లిగిన సుఖానుభవమును 

[బకటించు చుండవలయును. ఇవి ఆజగర వత లక్షణములు. కట్టి యజగర 

[వతము నడువు వారికి అరివడ్వర్గ జయముగలిగి మోడము. కరతలా 

మలక మగును. శాంతి. 4-62, 60; 84. 

ఆజగరము ఎప్పుడు 'మేలుకోని యుండి యావోరమున౩ై నెదకికొనక్ర 

తనచదా(వునక వచ్చిన మేంకలను (మిరగి పొట్టనింపుకొను చుండును 
ఆ స్వభావమును బురస్కరిలచుకొని ఈ [వతమునకు 'ఆజగర| వతము' 

అని చేరు వచ్చినది. ఆజం భాగం గిర తీత్యజగరః. గ్య నిగరణే-(మేక(ను 
ోగునది) నజాగ _ిశగ్టిజగరః, జాగృని చాత యే (ఎప్పుడును మేలు: 

-కొనునది) 
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అజగరు(డు నం. పీ, అ. పుం. 

ఒకానొక | బావ్మాణు(డు, ఆజగర (వతముచే జీవించువాడు, 
శాంలీ. 4-5కీ 

ఇఅజగవము సం, వీ, అ. న, 

శివుని విల్లు - పి నాకము 

ఆజగవ శార్థాలంకృత, విరా. 1-89 
గ 

అజనము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

జనులు లేనిది, విజనము 

తే. ...శుచియ్యు నజనమును నగుచోట మృద్యాననమున(, గాయ 
మున కార్గవము భంగి. గలుగ నుండి ఆను, క్-శిక్6 

'ఉఅజపము సనం. వం టు పుం. 

మం| కావ తి లేనిది) జపము కానిది, 

జపముననొక మం|తమును నిరిష్ట సంఖ్యతో జపించుట, అట్లు 

గాక ఆవారవాము లెక్కయు( బరిమితియు లేకుండ జపించుట. 

చ, , ంనిర్జప్వా జపమహి ఈ వత్రైక పరనంగ ధురాధిక లెల్యం 

ఆను, $-845 

అఆజపొధుండు సం, వి, అ. పుం. 

వకాదళ రుదులలోనొకండుం ఆను. 8-58 

చూం ఏ కాదళరు[ దులు, 

అజమీఢు;డు నం. వీ. అ. పుం. 

వికుంరుని కొడుకు, భరత వంశబాతు(డు, ఆది. 4-110, 111 

అబము సం. వి, అ, పుం. 

1. మేయకపోంత్కు లేక గొశ్చాపోంతు. 

అజతీత్యట; (ఆజాయనియు) అజగతి చే పణ యోః, చిరుగునది, 

అజంబులకు( జిత్త| భమణంబు - (జ్యరము) శాంతి, ర్-44లి 

వ. అజంబుల వనుకోను వృకంబు విధంబున. ఫీషనై. 8.161 
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2, ఓషధి, 

వ. నాకలోకంబున సురమని గోష్టియరదు సుర లధ్వరంబుల నజం 
బుల విశసింపవలయునని వలికిన మును లజంబులన్న౦తన యొల్ల. 

యుగంబులను భాగంబుఅ(గా6 గొనరాదు కృతయుగ వివయం 

బుగా వేదంబు లజంబు లోషధులని చెప్పెంగాన యనిరి, 

. శాంత. 6.872 

(దీనిని ఉపరిచర వనువు వూర్వపవము చేనెను.) 

క, భాగము విళనన యోగ్యము, యాగంబుల నెలయుగముఅందును 

ననియెం, చా గీర్వాణుల పక్షం, తై గెపలుది యపుడు వారి 

కగుటకు నధిపొ,. శాంతి. 6.588. 

లి. పుట్టనిది, పుట్ట వు లేనిది, (పకృతి, పురుముండుం 

ఆ. ఆజముని (వణంబు అత్నయంబు లతీం| దియములు (పకృతి పురు. 

షులనగబరయగు, శాంతి, 6.141 

అజయ్యము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

జయింప ఛక్యముగానిదె, 

అజయ వీ క మోద[గు(డు, విరా. 5-15 

అజయ్యు.డు నం. విణ, అ. పుం, 

ఆజయు్యుండవు నీవు | ఉదోగ్టి. 1-188 

అజరము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. మునలితనము లేనిది, 

క, అమృతము, నభవము, నజరము, నమలమునగు తన్ను 
శాంతి... 86.18: 

వ. కాలముచే మార్పునొందనిది. 

కొ, .౨.౨.పొందె శిష్య్యుం, డనామయం బజర మమృశమనియెడు సద 
మున్. అశ 2-220 

లి, శిధిలముగానిది. 

వ, ...ఈయభేద్య కవచంబు నిచ్చి యజరంబయిన యగ్గొనయంబు 
గాండీవంబునం చాన యోజించి. ఆర. కీ-56' 



174 అజరామరము 

ఆఅజరాసురము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. చావుపుట్టుక లు లేనిది. 

క ఇననీజక కులచేనగు, జననం జాగకుము తను విషయమని చెప్పున్, 

వినుమా చారు వలననొం3దిన పుట్టు జురామురంబు దివ్యంబు నగున్ 

ఆను, 4- 140 

అజరామరుండు సం. విణ. (అఆ ఆ, అ.) 

జరామరణములు లేని వాండు. (ముసలితనము, చావు లేనివా(డు) 
స్ _..నొరాయణుం డవ్యయుం డనంతుండు భూత ,సృజనంబు దలంచి 

మున్ నృజియించెం దనదు నహ సాంశకమున నవ్య క్తుడనంగ, తే- 
మనసున యజరామరు ననుపమూను... శాంతి. 4-81 

ఆజరుండు సం. విణ.*అ. పుం, 

(శరీర ధర్మమగు) ముసలితనము లేనివాండు. 

ఆమరుం డవ్యయు( డజరుండు. శాంతి, 4.276 

అజ[స్రము సం. కి, క్షణ. అ. న, 

ఎల్లప్పుడు, అనవరతము, 

మరి నజ సము నమృ్శక ఇంది, $. 209 

నం. వీణ, (అ. ఆ. అ.) 

“తెంపు లేనిది, ఎడ తెగని ది. 

మ. జనులల్లం గడు సల్మ భమింవ(గ నజ్మసం బై. భుజాస్సాలన, ధ్వని చై ల 

పకరంబు పై (బడు మవోదంభో? శబ్దంబయో, యన వీతెంచిన. 

ఆది. 6.28 

అజహ్ను(డు నం. వి. అ, పుం. 

జహ్నుని కొడుకు, కుశిక వంశమునకు మూలవురుమ (డు. 

జహ్న్ముని కోడుకు అజవ్నుడు, ఆతని సుతుడు పల్లవుడు , అతని 

వుశుండు కుశికుడు ఆతని తనయు(డు గాధి. అతని కొడుకు 

విశ్వామి తు(డు, శాంతీ, 2.68, 69 

(న౭న్మ్భృత భారతమున భేదము గన్పించుచున్న ది) 
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జహ్నుని కొడుకు అజుడు, ఆతని తనయు(డు._ బలా కాశ్వు(డు, 

ఆతని సుతుడు కుళికుండు, ఆతని కుమారుడు గాధి, ' అతని వుతుడు 
'.విశ్వామి తుడు. 

లో జహాోోరజన్తు తనయో బలాశకాశ్వస్తు తత్పుతః 

కుథికో నామ ధర్శుజ్ఞ _న్హహ్య పు తో మహీవశే 

గాధిర్నామా భవత్పు త్త9ః కొరిక; పాకశాసనః 

aa ఇథి అటట ms 

విశ్వామ్| తం చ చాయాదం గాదిః కుకికనందనః 

యం[పాప |బవ్యానమితం వి కై రృవ్యాగుకై ర్యుతమ్. 

నం, ళా, శాంతీ, 49 8, 6, 81 శ్, 

(ఈ భేదము పుతులు ఆని చెప్పినవారు నేరుగా పుతులుగాక 

వారి వారి నడుమ కొన్ని యంతరములుండు నే మో) 

ఉఅజాతము సం. విణ (ఆ. ఆ. అ.) 

వుట్టనీది, 
తనయుల నజాతపశుల, ఆది, 8-308 

అజాత వెరి నం. వి, న్. పుం. 

యుధిష్టిరుండు, ధర్ణరాజు, తనకు శతుపులు లేనివాడు. 
విరా, 1-91 

ఆజాతశ [తుడు సం. వి, ఉ. పుం. 

యుధిష్టిరు(డు, తనకు విరోధులు లేనివా(డు (ఎవ్యరియందున తాను 

శ తుత్వము ఇావింపనివా(డు, . విరా. 1-178 

అజావికము నం. వి, అ న 

మేళల యొక్కయు, గొ్జాల యొక్కయు నమూవాము, 

క = = ఊర్జీం తాంగక విలన దజావికంబులు గణ్కనాతీతములు 

గని ల|ప'మేయలు, [దోణం 9.199 

అజిత నం. ఏ, అ. (స్రీ. 

ఒక ధ్ర: 
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ఈ మె జెళీనరపతి కూ(తురు, వితంతుండను రాజర్థి కొొడుకులై న 

(1) సాల్వేయు6డు, (2) కూర నేను(డు, (8) తత సేనుండు, (4). 

విందు సాదు(డు, (ల్ అతినారు(డు ఆను నె_దుగుర వౌక్కసారిగ సాయం 

వరమున వివాహమాడెను. ఐరుగురకు వేర్వేణ సంతానమును బడెను. 

ఈమె |చౌవరికి పూర్వమందున్న ధ్ర. ఆది. 1-277 

అజితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

గాలువంబడనిది, ఆనివారితము. 

చ, ...ఆబి కేకియం, దజితవిలాసమున్ మెఅజయ విరా, 1-174 

ఆజితుడు సం. విణ. అ. పుం, 

"గెలువ(బడనివా(డు, 

చ. ...జనమేజయు(డన్ జనపాలు. డుత్తమ, స్తుతమతి దీర్భసత్త% 

మజితుం డొనరించె కుభాఖికాంటీ. యై. ఆదీ, 1-82. 

అబినము సం, మిం అ, నం 

లేండి మున్నగువాని చర సాము, తోలు 

స్కీ ....బివమువర్ణ, చి|తిశాజినము వై చీరగాంగ, విరా. 1-211 

అజిహ్మము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కవటము లేనిది, 

క ందిహ్మాత త్రము లొంచి య్యజివ్యాములై కృత్యములు వికి 
షత నడపన్. శాంతి. 2-212 
£ 

ఆఅబిహ్యా సం. వి, ఆ, (సా? 

లకక యందున్న సీతా చేఏకి6 గాపుగాంబెట్ట (బడిన రాతన తలలో 

వొకే, ఆర, 6-890 

అబీరము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
F] 

జీర్ణ ముకానిది, శిథిలముగానిది, చిను(గనిది (ఆకు, వనము, దొప్ప, 

మొ) ఆది, తివిరి 

అజీర్తి సం, విం వ, త్ర 

ఆ బీర్జ్య రోగము, తినిన పదార్థము జీర్ణ ముకాని రోగముం 



అవేయు:డు Let. 

సీ వారట్ల్టుశాకని బోరన నరిగి వ ద్మజానిగాంచి యజీర్షిద శ యెఖుంగ 

శే, విన్న నించిన. అను. 3-198 

అజుండు నం. వి, అ, పుం. 

1. పొండవ ప్రతమునం బోళుటకు వచ్చిన యొక రాజు. 

ఇతడు లీమ్మనిశే మవోరథుడుగ్రా( జేర్కొనంబజెను. ఉద్యో, 4-264 

ల (బహ. 

వ. ఆజుండు మెలపుతో మృత్యువ మృత్యువ యెటపోయెవని 

దో. 2.167 

శ, శంకరుడు. 

ఆజుని శంకరు( (దినేేతు సౌ, 1-11౬ 

ఉత, భగవంతు(డు, (శ్రీమవోవిష్ణువుం 

(అర్జునునితో (శ్రీకృష్ణుండు) 

"లే, తా త్త్వికంజైన నాకు జాతత్వవికృత్ని లేమి నజు(డనియును 

శాంతి. 6-482 

5, వకాదళ రు([దులలో నొకండు చూ. అది. 8-69. 

చూ. ఏకాదశరు దులు, 

6. ఇమ్మాకు వఠిశపు రాజు దశరథుని తండ్రీ. 

క్ష, విను మిజ్వూకు కులంబున, జనియించె నజుండునా. (బళ స్తచరి 

తుం డ్మాతని కొడుకు దళరథు(డు ఆర, 6.268 

అజేయము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

“గెలువందగ నిదిం 

క. వృజినభయ మన్యుళోకము, లజేయములు గావు. శాంతి, 4-668 

అజేయుడు సం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

గెలువ(దగని'వా(డు, గెలువశళ్యము గానివాండు. 

ఆ అమరులకు నజేయులగు  శాలకేయుల, నొక్కరుండశాంజ, 

యుడిచె( గర్హ, విరా, 4-210 
12) 
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జ 

నం, ఏ. అ వుం, 

బలరాముడు దేవాత్యాగము నేసినవుడు బలరాముని వదనము 

నుండి వెలువడి పొాలసము[ దమునకు నరుగుచున్న మవోభుజంగమున 

కెదురు వచ్చిన సర్ప(శేమ్టలలో నొకడు. మౌన, 77 

అజ చే. వి, 
ణి 

సమయము, అదను. 

త్మ ఆజ్ఞ పాటించి మది వెజ యుజ్జగించి, రయము మెజయ నప్పాం 

బాల రాజసుతుండు, గదిసి యొుగసి కుంభ స్థలి గద ఐగుల్బ( 

గొండగూలిన ట్రక్కరి గూలె నధిప. శల 1-890 

'అజ్ఞాతము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

"తలియంబిడ నిది= 

సీ. ధేను శరీర వితీను(ణై యజ్ఞాత, చర్య మార్తాండుండు నలుపుట 
యును. వీరా, 1-64 

ఇఆజ్ఞాత వాసము సం. ని. అ. పుం. 

ఇకరు లెటుంగకుండ నుండుట, 
వం అజ్ఞాత వాస సమయమునకు భంగముగాకుండ, విరా. 1.46 

అజ్ఞానము సం, వి. అ న, 

1. అవివేకము, శెలివిలేమి. 

వ, పూర్వాచార్యులచేత నఖికందిత ంబులగు మం తంబులు నిందించుట 

యజ్ఞానంబు, ఉద్యో. 1-201 

2, రోవమ్కు శోకము రాగము, ద్వేషము, అభిమానము, దర్పము, 

వేగము, ఆలస్యము, ఆ శ్లేషమము ఆను వానియొక్క కూడిక, 

శాంతీ, 8-401 

అజ్ఞాని సం. విణ. (న్ -నీ-న్ ) 

ఇలియనివాండు, అవివేకి ఆబ్బా. 
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ఆం అజ్ఞ లైన మమ్ము నాపత్పయోనిధి, మునుంగకురిడ( 'గాచి 'తనఘ 

మూర్తి. కర్ణ, 8-106 

అంట దే, అవ్య. 
(కవితయము వారి (పయోగములందు ఈ “అంటి రూపము 
లేదనియే యూహింపందగియున్నది. వారు “అశ “అమ” అనియే 

(వయోగించియున్నారు. ఈ "ఆంటికు ఆవి మూలరూపములేమోయను 

. టకు “అటి అను దానియందు బిందువు గానరాదు. తర్వాతి కపుల 

యందు "ఆంటి |వయోగము కవంబడుచున్నది. పూర్యముదిత భారత 
(పతులందు "ఆట. శనంబడకున్నది. కాని యిటీవల ము|దితములై న 

[వతులలో నాల్లుతావుల విరా, 4.20; ఉద్యో. 8-90 (ఇందు మూడు 

శావులు) అంట కన్పించుచున్నది. ఈ శావుల పూర్ణము దిత తుల 

“అౌు' కన్పించుచున్న ది. కొన్నిచోట్ల పాఠాంతరముగ౯- గన్పించు 

చున్నది. ఉద్యో. 1-240. నిర్వచనోత్తర. రామాయణమున "ఆంటి 

[ప్రయోగము శాళ్లిదు తావులం దున్నటుల6 గానవచ్చుటచే వమనుటకు 

సావాసము చాలకున్న ది, ఇది విచార్యము. 'ఆ(టి అనునది “అనుటి 

“అంట” నుండి యేర్చడినద్లై యుండవచ్చును.) చూ. ఆశు 

అట దే, అవ్య. దు. 

1. ఆటు తరువాత, పిమ్మట, అనంతరము. . 

మ. నావారసా,భ్యుద యోల్లాని విరాటపర్యమట నుద్యోగాదులున్. 

బిరా. 1-7 

క, బేవ్యవతుండు గీర్యా,ణావానంబునకుం జఇనినయట కురునికరం, 
బేవాని నడిగి ఆలియునొ,కో వీళుత ధర్శనం | ప్రయోగ విధం 

బున్, (స్త్ర 2.117 
.2, ఆవల ఆ |పదేళము తరువాత. 

సీ హిమాచలమును నావల పామకూటంబును నట నిషధంబు నొవ్పు. 

భీష్మం 1-21 

శి, మటి. 

చ. ...,.నరుండ కాండట వాస(వుడై న నేమి నా, బలము జలంబు చేరి 

మియు బంటుతనంబును నీవ చూడుమీ, విరా, 5-265 



180 అటమీధ్ల: 
దే. వి. ఏక. 

1. అప్పుడు, ఆ సమయము. . 

సీ, బెగ డంతకంతకు మిగిలిన నింతికి, బదముల నట్ట ద్నొటుప్తాట్లు' 

జెరనె.. విరా, 2-106: 

మీ తచ జార్జ్ కమ్ము, నా | 

తీ, *.క0తట నంతసీంపరా, చెప్పుడు నంతకంజ నట యొక్కుడు -గోరిన6 

జాలకుండ దే, ఉద్యో, 1.971 

ల, అర్థ విశేషము లేకయే కొన్నిపట్ట [,పయోగింపంబడును. 

స్రీ వినవయ్య నహుషుండన్ జనపతి నేను మీపూర్వజులకు నట పూరం 
జుండ. ఆర, 4-11? 

చ. (కీచకుడు) నూడ న,శ్చెరువగు చావు నచ్చె నటునేసిన వారట 

యెట్టివీరులో. | విరా. 8-70 

(వారబ.-అసి ఆనంద వారి (పతి) 

4, ఆవలి వృత్తాంతము, పిన్ముటి విషయము. 

వం ఇవ్విధంబున, గార్యంబు నిర్ణయించి... వీ కెల్లను దమ్మెవ్యరై న 

మనవార్త లడిగిరేని చ్ర్వ్వైశివనంబున మమ్ము విడిచిపోయి రట 

'యెజుంగ మనం గలవారని చెప్పి, విరా. 1-115: 

అటమీంద అవ్య. దు. 

ఆ పిమ్మట ఆ తరువాత, 

వ, అనిన విని వారలవ ర్హనం బటమీండ( జెల్లిన తజ 7ణీంగింపుమని 

యడిగిన. విరా. 1-382 

వ, జనమేజయుం డటమీ..ది వృత్తాంతం 'బెజింగింపు మని యడుగు 

టయు, శల్య, 2.419 

అటమును అవ్య, 

ఆంతరుముందు. ' 

క్ర, ఒవల్కదనుమానము సమయ కాల మటమును కడచెన్. 

విరా. 56-8177 



అటు గావున క్రై? 

ఉఅటమున్ను అవ్య. 

అంతకుముందు, అటమును. 
వ. పదంపడి పద్మినీ (పమోద నంపత్కురుండగు నరుణకిరణుం డద 

యించె నటమున్న పాంచాలి నవేఅస్నానంబు చేసి. విరా. 8-35 

'అటవి సం, వి ఇ. ఈ. స్రీ. 

ఆటవి, అరణ్యము. 

వ. మఘోరాటలీ శాగంబునుం బోలె. విరా, 2.825 

ఎటు. చే, అవ్య. 

1, ఆ (వకారముగా. 

చం *.4,అది వినం బనిలే దటుగాక యున్న రూ, వెలి/గియు నేన చెప్ప 

విన నిష్టము గల్లుట చాల లెస్స, విరా, 2.169 

చ. ....అటుసేసిన వారట యెట్టి వీరులో., విరా. $-70 

2 (పక్కవైవుగా. 

క. సారథీ లేమిని సాతి, కేరీడ్చెం దురళగమములు బేరటువాజన్, 
భూరమణ ధర్భానందనుు, సారు వొదివి రంపగముల వడి గురు 

తనయున్, కర్ణా, 2_2ిధకి 

శ, ఆ వైపుగా. 

చ, జడలను [వాణమున్ గలుగ నూరక ్యుండుదురే [తిగర్తు లి, 

ప్పుడ నుటుమాడిపోద మటు వోవ(గ నిమ్ము రథము, 

(దోణ్వ 1-248 
౧అటుగార అవ్య. 

క. అటుగా, కిది యబి యన కూరకునికి యెంతయు నొప్పన్, 

ఉద్యో, 2.58 

క, నా వలపటుగాక తక్కినను వలదుసుమీ, విరా. 2-987 

అటుగావున అవ్య. (దు. (అటు -£- అగును [- కావున) 

ఆందుశేత, కాబట్టి. 



శల . అటులు 

క విను ధర్మాంబున ధనమగు, ధనమున సిద్దించు( గామ.-..తం| తం 

బటుగా,వున మధ్యమంబు నధమము, ధనశామము లుత్తమంబు 

ధర్మం బధిపా. శాంతి. 8-458 

అటులు దే, అవ్య. 

ఆ |పకారము, 

చ, ఆని యుచితంబుగా (బలికి యంగన వా_స్తముంబట్టి తత్కరంబున 

గడియించి నీ గురుపుంబొలల్తి తగంగొనియాడు మెట్టుసె వ్పెనటుల' 
ఖక్రిమె నడవు "పెంపెనసలారంగ( గూడుగూర చం,దన గుసుమాదు 

లున్ నడపి తప్పక యారసి గారవింపుమీ. విరా, 1-252 

అటులుండ గనిచ్చు జాతీయము. 

ఆ విషయ ప్రన క్తిని విడిచి"పెట్టు. 
ఉ, కాపున నాకలోకపు సుఖం బటులుండంగ నిమ్ము దివ, నీ భావము 

నిల్చు నాబెసం.. మవో. 556” 

అటులేని అవ్య. (దు. క, 

౪ విధముగానైన యెడల, 

చ, ,...ఆటులేనిం బోదుమె దయావరశై లముడిగ్గి. శాంతి, 6.800 

అటునోవు చే, అ. కిం 

ఆ (పకారముగా ఆరుగు, 

చ. చిఖుత(దనంబునం దగవు చీ_త్రమునం దలపోయలేక ముందజు- 

యటపోవనిచ్చితి, ఉద్యో, 8-861 

అటునూచు డ్రై స, కై. 

1, విశ్వసించు నమ్ము. 

క, అనుడు బృవహాన్నల యిట్లను, జనపాలక నందనుండు జయలతీశ్చం 

క్కకొనును చీంలు చెచ్చుట, వనియే యటుసూడు. జెల్లభం 

గుల(చెత్తున్. విరా, 4-48: 

వం నేను దపంబుపెంపున భీష్ముని వధించెద జనారింతరంబున వైన 

నుం జలంబు సొధ్యంబు సేయుదు నటుసూడు మని పలికి పోయి 

ఉద్యో. 4-860: 
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వ. విచారించుం 

వ నీవు నిక్కం బిలుగవుగాక - నీవలిగిన నెన్వ రెట్ల య్యెదరో యటు, 

సూడుము, ఉద్యో. 4-425. 

ఈ జాతీయ మెచ్చటనైనను మధ్యమ పురుషమునండే కానవచ్చుచున్న ది. 

(ఆటునూడు అ అని) 

అకు దే. అవ్య. 

1, ఆశ్చర్యమును నూచించును. 

ఉ. ....కీచకుం,డెందును నెట్టియంగనల నెవ్వరుంజేయనియట్ట చేయం 

గాం గొందణికై న నివ కృపకం దణ గాదు యేమిసెస్పుదున్, 

విరా. 2-148: 

వ, ....పగవారి నడిగికొనం భోవుట యుచితంబకు, కయ్య్యంబు 

కర్ణంబుగాద శ, భంగంబు నీ(గికొనం దగదు. ఉదోర. 3.99: 

2. ఆతిశయమును సూచించును. 

చ, కురుబల మే(గుడెంచెనెటి గోవుల బిట్టణి (బట్ట - విరా. 4-20 

త. సంశతాపమును చెలుపును. 

కే. నీవు సృజియించిత శు నన్ను దేవదేవ, యేను [గూరకరగ్రమునక్తు 
వెట్టులోర్తు. [(దోణ. 2.168. 

సీ. ఫీమసే నుండును బీభత్సు(డును దనకడుపువ(బు ట్లిన కొడుకుల ్టై-గీ, 

యెగ్గతంబునం చాను గారగ్గిగాలె, నె “యశాథయె “కినికి 

నంతరంగ,మలదురక తల్లకిల్లక యారటమున, నుడుక కలమట. 

బడక యొట్టుండు జెపుమ. అశ, 2-168; 

4 ఆశేపమును, వరివోసమును నూచించును. 

క. అనిన విని దరవాసిత వదనుండగుచు. బురుహూత పురోహితుండు. 

క, నహుమండు వనుచువా(డక, విహితానుషఘ్రానపరులు వీర చు "తా 

లో,కహితంబఖు యిది మనకున్ మపహానీయముగాక యెట్లు 

మాన(గవచ్చున్. . ఉద్యో, 1.169 

క. అనుడు బృ వాన్న ల యిట్లమ, జనపాలకనందనుండు జయలమ్మిం. 

జేకొనునళు చీరెలు రెచ్చుట, పనియే యటునూడు( డెల్ల థంగుల 

రెత్తున్. విరా. 4-48. 
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వ్. ఇట్లు జర నని కథాంశమును చెల్పును, 

ర్, మనుజేంద దీని వీరం,బున నృగు(డను రాజు యజ్ఞ ముల(జీసిన 

నం, దనిమిషపతి తృవ్రుండై, దనుజుల నోళ్చెనళు ఘోరతరళ న్ర 

ములన్. ఆర, 8-172 

ఇంథెపో జాతీయము. 

ఆని యనుకొనుము, తలంవుము, 

క, వారలు వేరశుపో వెజ, వారల దగు భంగి మనకు వశుర్ణల( 

"జేయున్ , విరా. 8-111 

( వేరటపో - అని కొన్ని (పతులు) 

నిగ్నయమును సూచించును. 
చ. తం్క(డి యముని చంద మై 'తెగిత జే శినివీరుుడ యంచు నేయు. 

డున్ . కర్ణ, 8.188 

(ఇది పాఠాంతరము_““శెగితిశే శినివీరుండ యంచు పాఠము) 

అట్ట దే, వి, 

కబంధము, మొండెము. తల తెగి కొన|పాణముతోనున్న శరీరము. 
ఆ, ఆర్జనా(న్రు ఖండితాతప| తధ్వజ, వామరములు గాలి. జదల. 

దూలం జివ్నాముల విభూతి. 'జందంగ( గడు వొవ్పె, నవు డాడు 

చున్న యట్ట అచట, విరా. రీ-64 

(ఆడుచున్నయట్టులు = అని కొన్ని (పతులు) 

వ. ఇవ్విధంబున నాలుగు డివసంబులు నొక్కరా తియ నేనగు దివ 

సంబులో నిరువది గడియలు నిరువదివే లట్ట లాడ భండనంబు నేని 

పాండవబలంబుల నుంఅమాడి (|దోణు(డు) 

దోణ. ర్-521; కర్త, ద్రి.227; శేష్టై. 2.894 

4 మొండెము, తల కింది భాగము. 

క్: ఆతని తల్వ యట్ట కు కాంపేంగ (జేసి యాళశ్చెం | చున్. 

2. 5.204 
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8 (ప్రాణము పూంర్తిగాలేని మొండెము - చచ్చిపడియున్న మొండెము. 
సీం అట్టలకడ నుతమాంగముల్ గానక, యలమట నలుగడ లరయు 

చారు, (త్రీ 2.29 

అట్రకము నం, నీ. అ. పుం. 

వాకిటి నుండవము మీందంగాని కొత్తళము మీ(దంయగాని యుద్ధముచేయు 
వారు నిలిచి కూతలు 'పెట్టుచు నాయుధములు ప్రయోగించి శ|తును 

లను హింసించు స్థలము. 

దీనిని బట్టియే “ఆటక అను పదము (నిఘంటువు లలో. గానశాదు) 

వాడుకలోనికి వచ్చియుండును. “ఆటకమీ(దం బెట్టుకొని కావలసినప్పుడు 

తీసికొనవచ్చును,” (వ్యవ) ఇంటి గోడలనై న నేర్చాటు చేసిన మంచె = 

మిర్జెనై భాగమునకును “ఆటక' యని వాడుటగూడ కొన్నిచోట్ల గలదు 

నిఘంటుకారు లిచ్చిన మేడమీది గడి, నగరు అను నర్థము లిక్కడ 

బాలను, 

మత్తకోకిలము : సమున్నమ, త్కూట తోరణ యంత్ర కేతన గోవు 

రాట్టక సంవాతుల్, వీటశాటముసేసి రక్కుసివీరు లొక్కుట 

మా'తలోన్. ఆర, 7-66 

అట్టహాసము సం, వి, అ, పుం, 

పెద్ద నవ్వు 

సీ అనవుడు రాకసుం డట్టవోసంబుతో, నెళెట్టు ఫీముండె యీత. 

డేమి, వుణ్య మో వీని నెప్పుడు సంప(గాంతునో, యని యున్నచో. 

చాన యరుగుచెంచె. ఆర. 1.118 

అట్టాలకము సం, పి, అ. పుం. 

ఆట్టకము. 

వ. వీరయోధారూఢ విశాలాట్టాలకంబులును, ఆర. 1-158 

అట్టి దే. విణ. 

1. పోలిక, సాదృశ్యము. 

సీ ....శృంగి యన్వాండు కార్చిచ్చునట్టి, శాపంబు నీకిచ్చె. 

ఆది. 2-180 
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_ వ, (కియాజన్య విశవణములకు నొకానొకప్ప డర్భవిశేషంబు లేకయే 

యను వయుక్రంబగును, (అటువంటి) 

సీ, ...నాలార్యలోధిత పద్శుజాత, యెనట్టి చాన [(శ్రీయన లజీశ్రవా 

భూతి, యన(గ వలుంగుదు. శారిం. 5-8 

వ. తన దివ్యచి త్తంబునంగల యక్క్మారుణ్యంబు ఇజం గెటుంగునట్టి 

శక్తిం |బసాదించి..., విరా, 1-11 

కి. వెనుక చెప్పిన దానిని నూచించును. 

తే, కేవల మర్త్యుడె ధర్మసుతుండు. 
ఉ, అట్టి మవోత్ము.డొక్కనికి న్యొాళితు( డ్రై, విరా, 2-191, 192 

వ. అట్టి సమయంబున, విరా. 8-161 

అటెండు చే, సర్వ, 
శు 

ఆట్టిండు. 

ర్ం 46, దవ్మిభువావానుం, డణుమా (తము. గిడు లేని యటం డెందున్. 

అశ్వ. త్త 49' 

అట్టిండు దే, సర్వ, (మవాద్వాచకము) 

(ఆట్టిరు మవాన్మవాతీవా చక బహువచనము) 

1. అట్టి వండు, అటువంటివాడు. .. 

కనీ వట్టిండవగు బుబుగవు. శాంతి, 6.289 

5, ..4,ఆదివిజారి యట్టి(డ. శాంతి. 4.4089 

చ, అమరనదీ తనూభపుండు నృన్ర్రగురుండును గర్జుడుం బరా,,కమ 

మవానీయు లావావధురంధరు లట్టిర తక్కుంగల్లు భూూరమణులు, 

శల్య 1.44 

2. సద్భశు(డు, నమానుండు. 

చ, 4గురునట్టిండ యీత6 డనంగవచ్చుం సౌప్రి, 1-64 

క, విమల తపో విభవంబువం గమలజు నట్టిండ విగత కల్మష. 

డా_స్తీకమవో ముని, ఆది. 2-219 

సీ, 4. .ళూరులెందు, నీయట్టిశే కురున్భపవీర, నభా, 1-286 

చ, ..లకాలలనల్ మృదు లానిలాపవర్టిత కును మాడ తావళులు 

"సేనలు వెట్టిన యట్టి రై 6. ఆది. 4-17 
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అట్టిచో అవ్య. దు. 

' = ఆ నమయమునందు, అప్పడు. 
ఉ, బుద్న్వలు సెప్పు వాక్యముల పోల వినం డననేల యటిచో, బదునిం 0 ల © 

కేయ(జూచెెనను( బటి నుయోధనుండుం ఉద్యో. 4-88. 

వ. అహారంబులు దొరళొననీ య ట్లిచో ద్విజాళతు లేమిభలగిం (బాణం. 

బులు రతీంచుకొనువారు, శాంతి. 5-278. 

అటిటి చే. విణ, 
“టల 

'ఆ ఈ - అట్లు ఇట్లు (పదోయొక విధమున) 

కొ, నియమింపుడు నగరినరకు, లయినవి యట్టి భంగి నక్షీణములై ,. 
యెయిదంగల 'వారల( గన్కి పయనము శెటు(గు సమకట్టు పని 
మజవరుండీ. మౌన, 186. 

( ఇట్టిట్టు = అని కొన్ని (పతులు) 

అట్టిది "దే. సర్వ, (మవాతి అమవాద్వాచకముల ఏకవచనము... 

మవాత్తు అట్టిండు.) 

అటువంటిది, 

ఆం ఒఅ న్ర్రశేన్ర్ర నంచయంబుగాని, శవముగాదు మత్స్య జనపాల 

పుుత యే, నట్టి ద్రైన( బనుతునయ్య నిన్ను. విరా, 4-111 
వ. పగణకు నీకడంక చీ/కటికి నూర్యునుదయం బెట్టిద య్యెడుం. 

గాక. కర్ణ, 1-6 

శఅల్టివి చే. నర్వ. (అమహదృవాు) 

అటువంటివి. 

వ. తత్సృమయంబున బుట్టిన టి మాట లుగ్గడించున ట్ి గావు. 

ఉద్యో. 1-862: 

అట్టియెడ చె సమ. 

ఆప్పుడు. 

వ. ఆనిన నిది కా ర్యంబని మధ్యమపాండవుం డా సువ ధ్య నక. శీతల 

సిక తాతలంబున డించె దక్కినవారలు నట్ల చేయుగమని నిలిచి, 
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తే, దొరలు దలపడ్డ నావానదోవాలమున, నుథయలిలములు. దమకించి 

 యోర్యలేక, కలయ శజెరని భూశేణువు కతన రా|తి, గాకమున్న 
యొండెరుశుల( గా నై రి, (రా | తిగాకమున్న = ఇ రాతి వచ్చు 

టకు(బూర్యము) . విరా, 8-190 

21. విధ్యర్థకము, వలయు . 
క, మానము( [బాణము గాచితి, దీనికి సరిగాగ సి మదికి. [బియ 

మెనగం గా నాకు జేయనయ్యొడుదాని. నెజటుగ6 గాన మత్స 
దము “₹ై కొనవే. విరా కి-222 

| 22. ఓనరించు, చేయు. 

. చ మనుజపశేణ్య నావలని మన్నన యట్రిదకా'దె శతుమ,ర్టన మొన 
: రించి మత్స్య్టనగ రంబున కుత్సవముల్ల ల్ల నిల్ల నీ, చనుటయు నాకు 

_చేజమును సంపదయున్ గరినుంబుగాక యి, ట్లన(దగునయ్య యే 

నిచటనె నై_నది యేటిది యింత యేటికిన్ - విరా, 8.226 

క, మానవ నాయక య) గజు(, డై జై నను ననుజన్ముంజేని నన్యాయం 

౧లముం బూని సవోదరులక్సుల. గ; డైన. .నతండు - దండ్యు(డందు 

. రవనీవతికిన్,. (te న = కీడు చేసిన). = ఎ. అను. 4-186 

28. చాలు, సమర్థమగు . 

వ. మన బృవాన్న లకు సారథ్యంబు వేయు సామర్థ్టంబు. గలదు, తొ ల్లి 

ఖాండవ దవానంబునం జాండవమధ్యమునకు సారథియె యతని 

చి త్రంబువడసె మణీయు 6 బెక్కెడలం దదీయ బగు రథంబు గడప 

చానై యుండు చేనెయింగుదు. విరా, శంకే 

క, పరిచారకులై. యుండుదు,. రరివర్ష న్యతిక రమున.. కగుదురు 
పీరిక్, సరిందన కొడుకులు మెలంగిన, తెరువున మెల(గింపవల దె 

ధృత రాష్ష్ర%కకున్. _ . . ఉద్యో. గే 59 

24. వకమగు, కూడు -_ ___. 

మ. సమయాల్బంబులి కంకి ముందర ర మహోశ్యావొంబునన్ బాహువ్కీ 

క్రమమొప్ఫన్ విజయుండు నేను నయి సంగ్రామంబులో నేక క్యా 
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యల్లిసిల్డు నొ క్ర్కుర్లని కీని ర్లాల్లిను నిక్కమళై, యెందు(గలుగునె 
యర్దును నీడువాండు, విరా, 2-204 

ల్, ఉత్క రమును "దెలుపును. 

చ. *...వాహవు బలంబును బాప(బూన్లి. యే నర్తిగెదనశ్షై- (యాం 

అంట) . విరా 4-20 

టం వానవ్వుడ ఫ్లై నన్నడుగవచ్చుం (బ్రియంవడి, ఆర, (-200' 

శీ విచారమును “చెలువును, 
ఫీ, ఖీమనేనుండును వీభత్సుండ్డును దన, క్షడుపునబుట్టిన కొడుకుల మై, 

= లే. యొగ్గతం బున చాను. గారగ్గిల్లా వె, నచ ఆ|శ. 2-168 

ర్ వృత్తాంత కథనమును చెలుపును, 
ఊఉ. వీండొక మంృతసిద్ధు డగు వీ|వు( డసార్యంలున్ ౨ లశోసురుక్, 

నేం డని జంవెనక్తై యతనిం జని చూతము. - . 6-809 

ఉ. ఇమ్మాదివెట్లి వీని. ఐరమేశ్వరుంగా. గొనియాడ ధర్భత, 
తమ్ములు పొండవేయులును చానునుగాని యెజుంగర నై. 

నభా. 2.89 

7. [వళ్నమును "దెలువును. . 

క ఆడపులు నేఅులునవి నీ,పడసినయవియ్లై, అది. 7-40 

అటుకాళ జాతీ. 
ళం 

1. సరియ్మే ఆ (పకారమేయగుంగాక, 
వ ఎల్లభంగుల రాజరతశార్థంబుగా నీకుం బోవలయును ఐరా[కమ 

ధుర్యుండగు నాచార్యు |వతిన యొజుంగవే యనుటయు -వట్ల 
కాకయని యతండు ధరస్టనందనుపాలికిం జనియె. (దోణ. లి-28 

లం త ధేత్యుక్వాఒగమత్ర(త యత రాజా యుధిప్టిరః, 

సం, వా రోజ, 04.86 

అట్లపోలెన్ దే. (దు. అవ్య.. 

1. వలె, మాడ్కి.. 
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వ, ఆనికాను నిజనవోదరుల యట్లపోలె ' వేషాంతరంబు చాల్చిన 
యంతియకాక, విరా. 8-52 

అట్లు దే. అవ్య. 

1, ఆ [వకారమ్యు 2, వలె, 

ఉ. ...ఆం,[ఛావలి మోదముం బొరయునట్లుగ, విరా. 1-80 
సీ, ఇవులు గొంటులునై న దీర్చి సంకటమున్క కోపి ముందటియట్ల 

రూపుసేయ. విరా. 1-101 

క, +..మత్స్య జనవిభుండు యుధి,ష్టిరు నట్టయనంగ విని విను గర 

మనురాగమున( గొలువ(గా నియ్యెడకున్. విరా. 1-269 

అటుంగాక; అటుంగాక అవ్య. 
ళం యిం 

అడియునుంగాక్క మణీయు. 

క, ద్యూతజ్జల దెస గొండొక, (పీతియుం గల దట్టు(గాక వెద్దలరగు 

సీ, క ఇజు(గున వివారించిన(, జేతోమోదంబు దగ వసింవుండు 

_ నెమ్మిన్. విరా. 1-207 
"వ. అట్లుంగోక. విరా. 1-52 

అట్ల్టుండు డు (| - బాలీ 

వ. విరాటుంటు వగతుండు గావునం దదీయ వ్యసనం 'బెజింగింప 

వలయునని విన్నవించితి మదియట్టుండె. కాండవుల నన్వేషించు 
పని యిట మీ(దం జిత్తగించు ఆజం గానతిచ్చునది. విరా. 3-89 

అటుగాదిటు జాతీ. 
దడా న్నా, 

ఆ దిక్కుగా దీ దిక్కు. 

క, విను మనుచరు లాతనిమో మున దోంచు విషాద భావముం గని 

వెగడొందిన కతన నట్టుగా ది,ట్లని చనియెడు వంకసాల వై రెణీం 

గింపన్. మౌన, 1-159 

శు లేని (దు. క, అవ్య. 
న్, 

ఆ (వకార మెన యడల 
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వ, ఆయ్యసురు లశేని మాకు ముప్వురకు మూండు పురంబులు. 

కర. 1-261 
ణ్ 

ఉడంకువు అడంకువ దే, వి. 

శే. వినయము, విధేయత. 

క ++ *వేడ్క-లు నలువంగ వలయు భటు( డడంకువతోడన్ . 

విరా, 1-140 

తే. కౌరవాన్యయ జాతులై గారవముచ(, బెరిగినట్టి మీ రొండొక 

నరుని గొలిచి, మసలి వరర్తిల్లి మావావమానములకు, నోర్చి 

యడ (కువతోడి యునికి యరిది. ఏరా, 1-118 

2. వై కిం బొంగకుండుట, 

క, మగ లడంకువ నుండక తమ,తగులమ పాటింతు 'రెట్టి తగులంబై_ నన్ 

మగువల యెడలన యడయగుర, దగవు విడిచి యడచి పడరు 

భె ర్యుము -పేర్మిన్. విరా, 2.261 

తి. మజు(గుపాటు్సు ఆలియంబడమి. 

వ, ఒండు ముఖంబునని వ్యా ర నగరు సొరకుండునబ్లుగా సంవిభానంబు 

సేయవలయు., నీపు దుర్యోధను [పియాజనంబులను ద(దతకులను 
దోబ్కొని భవదీయ మందిరంబునకుం జనుము, తక్కటి వారి 

నంతంత నడంకువతో నిలువ నియమింపవలయు, శల్య. 2-26 

లి. ఆద్భృళ్యముం | 

క. ఆనిన విని యొకటిసెవ్చెద, విను. డాతనితోడ నమర విభునకు( 

దగ బొందొనరింవుం డొక్క సమయంబున నడంకువం గులిళ ధార 
బొందెద నేనున్. ఉదో్యో, 1-181 

లో. అద్భశ్యళ్చ (పవేజ్యూమి వ కే వ్యాసా్యయుధో త్తమే, 
సం, ఛా. ఉం 9-18 

అడ(గు (ధాతువు) అడ(కువ (కృదంతము) 

'అడంగించు 

ఉడ్ (గించు దె. స (క. (పే, అణంగించు, అణంగించు 

1. నివారిం (జేయు, 
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కొ, విను ఫర్యాయంబున నుఖ్క,మును దుఃఖమున జెందు జన్గులం బురు 

షుండు ధ్రైర్యంబున గర్వంబు విషాదం,బు నడంగింపందగునం (డు. 
బుధు లది నిజమే. శాంత్సి శ-క్ష20' 

2, ఆడ(చ్కు ఆణ.గించు. 

చ. *.,బేవి నీ వెడ్కన్వగ్ర అడంగింవనున్న భువనంబుల నింకిట 'యొవ్వ 
రోర్బువారు, ఉద్యో, 8-208: 

శి, చెదించు నరకు, 

ఉ. సంధికి నేగి కార్యము పొనంగక కృష్ణుడు రాకయున్ నువ్భా, 
చ్చాంధన సంఘయు క్రముగ( జాండవకౌరవవీరు లషఫది, క్సింధుర' 

కంధరంబు లడ(గించు బలంబుల చెల్లుతోడ గంర్వాంధత నాజి కెత్తు. 

టయు నా బలభ|దు(డు విన్కి చార్తు(డై.. ఉదోర. 4-166. 

4, నశింప( వేయు. . 
/ 

ఉ. ...కిట్టిది భీష్మమవోభ మెట్లుడం,గించెనొ కో శిఖండి యను కృ (తిమ. 
లు ౧ 

వాయువు దాశి దై వమా. భీష్మ. 1-52 

క, అనఘా! దుఃఖాతకమగు ననృ్భతం బడగించుటకు( |బయత్న 
మున నుధీ, జను లాచరింతు రనిశం,బును మోవావిఘాతి నియమ. 
ములు నిష్ట మెయిన్. శాంతి, 4-102: 

ర్, నొప్పించు, (సుక్కించ్చు నిర్జించు. 

సీ, నకులుని నై దుసాయకముల [సుక్కించి, నహదేవునే(డింట సాధు 
జేస్తి నవవిళఖముల మాత్స్యవశరేణ్యు నడంగించి, యేడింట సాత్యకి 
యేపుమాపి, [దోణ, 1.205: 

అడంగిపోవు కే. అ. కి. 

రూపజు, నశించు, అడంగు, నామరూపములు లేకుండ(బోపు. 

వ ధర్మాతనయాోాది పాండ వేయులును. ...నిఖల దండనాయకుల్చును. 
నాజారింబడి మున్నీరు సొచ్చిన 'యేజటుల చందంబున నడ్తంగీ 

పోవుట యవధరించెదుగా క, . ఉద్యో, 2-బి6ర్ 
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అడంగు; అడ(గు దే. అ. కి. 

lt. లేవకుండా, అణంగు. 

' ఉం దానినెణింగి యెంతయు నుద(గత నాబకవైరి 'గక్కునిన్ ౩ వాని 

నడంగ(బట్టి ఫడవై చి మహోే్యగత నా కమించె. విరా, 2౨-850 

తెలియ(బడకుండు. 

సీ, అతిధి గర్భంబున నవశారమై వామునాకారమున వారియడ (గు. 

“ టయును.' "విరా. 1-54. 

లోబడు, వశమగు- 

ఉ. దానినెణింగి యెంతయు నుదగత నాబకవైరి (గక్కునన్ వాని 

నడంగంబట్టి పడ వెచి మవో గత నోకమించె, విరా. 2-850" 

సీ. వగతు రకంపను వై నెత్తి వచ్చి కయ్యము నేని యాతని నడయంిట్టి 

కెనుటయు, |దోణ. ఐ_154. 

ఇంకు, ఆణీ పోవు. 

వ. -..చతురంగంబులును బెరయ. 'బెకంగు నుల్హాసంబున శోణికం. 

బడంగ మట్టవిసి రేణువు లెగసిన, కర్ణ. 2-227 

సీ ఎవ్వని వాకిట నిభమదపంకంబు, రాజభూషణ రజోరాజి నడంగు. 

విరా, 2-19! 

నిరోధింపంబడు, నిరుద్ధమగు, అడ్డగింవయిడు. 

క, మగ లడ(కువ నుఆడక తమ తగులమ పాటింతు రెటి తగులం. 

జై నన్, మగువల యెడలన యడంగుం, దగవు విడిచి యడిచిపడరు 
ఛై ర్యము వేర్మిన్. విరా. 2.261 

క, రవిదీపు లు సొరచేరమి, గవిసెం జీంకట్టు పవను గమనం ఐబడ౮గాన్, 

విరా, వ్.02. 

దా(గు, మటు(గుపడు. 

సీ. మన కీచకుల కెల్ల మారియై వుట్టిన సుదతివోయెడు నని చూచు. 
వారు, నద్దిరా సీకు6 [(గొవ్వరుగ దేం జూతుగా, కని తలనూపక 

యడంగువారుం విరా, 8.38. 

13) 
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రట్టి యెడం కాండవా[గజుండు గాండీవి చేతీ విట్టుపల&ింది, 
విరా, 1-167 

అట్టు అవ్య. 

" 1. [ప కారము, విధము, మొడ్కి... న. 

తే, జెట్టికండంబుతోడ( జేపట్టి హోొంత, కారి వియచినయట్టు నగ్గలిక 

వియుతు. - వీరా, 1-81 

2, అ (ప్రకారము, ఆ విధము. 

క, కుండలములు( గవచము న ట్లుడంగని మ్శకఘ చేడు మొడు 

ధనంబుల్, ఆర, 7-967 

అట్టు చే, వి. 

భత్యు విశేషము. 

క, పులగము. బాయసమట్టులు/ బలలము నర్చవకు(గాక పక్యము 

లయిన గలుగు నభోజ్య కము వి ,చ్చలవిడి వంటకము సేసి 

చనదు భుజీంపన్. - . ... పాంతి. 1-894 

అట్టులు అవ్య. (అట్టు) 

1. ఆ ప్రకారము. 

_ అనవుడు నట్టుల చేసెదము. .. విరా. 1-144 

లి కొన్ని యెడల వీనివై “కై వడి, పోలి మొదలగునవి ఆర్ధ విశేషము 
లేకయి (ప్రయుక్త కమగును, 

ఆ. అతని మేను కుంతియట్టుల క్రై వడి యరయ, శాంతి. 1-12 

ఆదిలేని యట్టుల పోలెన్,  . శాంతి, 4-186 

అసె దే. అవ్య (రూపాం) అకు 

1. అగ్పర్యమును చెలువును. 

క, ...జన్కుఅచ్చెరువుకు సందియంబు నడలెకు మతితో, . నిచ్చెలున 

కడుపు కూటికి నెచ్చటనే నిలుచునమై యిది పలుకగునే. 

విరా 1.299 

బి, నిశ్ళయమును చలువును, 

శే శార్యవై. భవ [పొఖథవ శాచములకు, నొరులకై నం గై_వారము 
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మదియడంగు గువాన్. | శాంతి. 5-152 

ళో, ఆవ రమాన మజరరి వివర్తనం, మళ్తాభికం చ్యాదశారం సుపర్వ 
య నక వాతి ల 

య స్యేదమాసోోపరి యాతి విశ్వం, తళ్కాల చ[కం నిహితం 

గువోయామ్. నం, ఖా. శాం. 246-32 (వావిళ్ల ) 

12. అద్భృళ్య్ళమగు, మాయమగు, అంత ర్థానమగు, 

ర అదియు వృథ మైన వార్జ్ధండు, వదలక వృక్షముల రాలవై చెను 

రణదు,ర్భ్మదు వనచరు నవి యెల్లం, దదంగముల నడ(గ నద్భుతం 

బుగ నంతన్. ఆర, 1-817 

* 18, నశించు చెడు. 

క. మన్నన కుబ్బక యవమత్సి, దన్నొందిన [నుక్కాంబడక ధరణీళు 

కడన్, మున్నున్నయట్ల మెలంగిన, యన్నరునకు శభములొథవు 

నాపద లడంగున్ విరా. 1-188 

సీ. అరు లడంగిరి యుధిస్టిరుం డాదియగు భన, ద్భాతలు నీ వరిపొలన 
మున, నుల్ల సిల్లి రి, - శల్య, 1-368 

14. నీచత్వమును బొందు. 

సీ వారు (దోణ, ఖీషమ్యులు గలరని థిరుదులై యున్న వారగునె 

రాజన్యుల కడ(గి కుడువ, . ఉద్యో. 8-87 

15. ((పకృతియందు) లయించు, లీనమగు. 

క. భూతము లన్నియు నడ (గిన, యాతతలిం దనుందాన కనుచు నలజన 

రహిత్కత్వాతిశయ 'మెన(గ వెలిగౌడు, నా అలి వాత త్త్యమునకు 

నమరు మహేశా. అను, 4-194 

అడంచు, అడ(చు దే, స, కి (పర. 

1, మజు(గువటచు, బహిర్గత ముగానీకుండు, దాచు, కప్పిపుచ్చుం 

క, దేవతలైన నొకొ-క, చో వలయునకా దె శ తుసూదనవిధి కా 

లావా పికి మును దమ స,ద్భావంబు లడంచి యడుగ (బడియుండం౦ 

గన్. విరా, 1-58 

క. నీవేమియు ననకుము సహ,జబేవుని నేమజక యరయు దినకరనుతు 



198 అడంచు' 

నిన్, భాపమునం( దల(పు మేనా, 'కేవనముని పుట్టువడ(చితిం గట 

మునన్. ఆశ. 1-152 

లి, అణ(చు, 'వారించు, ' 

కి 

వ. ,..తత్కా-ల జనితం బయిన జఖేవంబునం దొరగ సమకట్టు బాప్ప 

జలంబులు మగుడ నింకించుచు నిట్టూర్పు లడంచి "భి కై ర్యంబనలం 

చించి యిట్లనియె. > విరా. 1-78 

పోగొట్టు, నళింపంజేయు, వెజుచు, నాశనము చేయు, 

ఉం, *.=.స్కప్తాంగము. జూఅందెచ్చెద నవాంకృతి యెల్ల నడంచి వచ్చె 

దన్. విరా, 8.119 

క. తల(పునన వాసుదేవుడు, గలిగింసను నిలుప నడం ప(గా నోపు 

జగం,బుల మజీయును (కీణార్థమః: ౩ పలువోకల( బుచ్చుచుండ ( 

బజౌరవనాళథా. ఉ. 2-816 

4, (తుంచు. 

చ, విజయుండు వారినెల్ల నొక వేల్మిడి. (దుంచియు ఖీ్మసాయక 
(వజము నడంచియున్* : విరా, 56-174 

ఫ్, ఉపనంవారించు, ఉపళమింవంజేయు. 

చ... .శుహోత్మ యడ ంవుము |కోధ మీత(డుం, దనదు పపతిజ్ఞ కై 

రివు గరాహతు( జేసె నధర్మ మేలగున్. శల్య, 2.804 

6, వెడలు, 'పో' మొదలగు చవానితోంజేరి చేర ణార్భమయి “కొట్టు 

తుము అను నరముల సూచించును. 

క, కరుణంబుగ నేడ్చు తలో,దరి. బోపొమ్మిచట నింక దడయకు మని 

మందిరము వెడలంగ నడచిన. నరిగె నదియు సార్తచి త్తమ. ఐికల 

7, నివారించు, ఉడుపు, మాన్ను, 

[పహరణవృత్తము= ఇది యిటులగుట ఇబ్లణి(గి పలికెనా, విదురుండు 
నభంగోవిదులు వొగడ(గా, నది వినియును 'నేనడ(పన దురితం, 
దొద వెంగలంక సే టొెలయ కుడుగునే, (రీ 1-186 
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58, ముడుచు, నంకోచించు. 

క, ఆవయవము లెట్టు కూరగము, నివిడించుచు లోనికడంచు 'నెజీ నట్టులు 

భూ,తవితతి భూతాత్ముండును, (బవర్తన నివర్తనముల పాల్పడ, 

"జీేయున్. శాంతి, 6.162 

ల్లో (పసాల్యేవా యథాంగాని కూర్మస్సంవార తే పునః. 

నం, ఛా శాం 257.4 

అడ(గి మడ(గు డే. బాలీ. 

మిక్కిలి ఆణంకువతో మనోని| గహము గలిగియుండు. 
ఆ, = == ఈవత్సర, మకట యెట్టులయిన నడ(గి మడంగి సంకటముల 

కోర్చి చరియించి యావద, నిన్తరించి పిదవ నెగడవలయు, 

విరా. 1-148 

ఇఏ పాఠాంతరము. చూ. ఉడిగి మడుగు. 

వ్యవవారమునందు ఎక్కువగా “అడంగి మడ(గ (ఆణంగి మణ(గి) పడి 

యు:డవళెను- అనియే కన్పించతుచున్నది. _ కాని “ఉడిగి మడుగు 

(ప్రయోగమే ఇందు విరివిగా( గన్పించుచున్న ది- 

అడ(చికొను దే, స, (కిం 

అపవారించు. 

సీ క్రయ వి|కయంబుల( గపటంబు దఅిచగు(, గడ(గి యిల్లడ సొమ్ము 

లడ(చికొం డు, ఆర. 4-294 
, | “ ఎవ, 

అడజడి దే, వి. 

శోకము దుఃఖము, అలజడి, అడలడి, 

చ. అడజడి( బొందలా. దగని యట్టిది (దోపది, శాంతి. 1-202 

(“ఆడలడి'కి6 బా కాంతరము) 

అడరించు దే. స, కి, (పేర. 

1, కలిగించు, 

సీ, గగన భాగంబెల్లం గప్పిగకాలుచు బెక డడరించె ను గపుంబడగ 
పజవు. “విరా. 4-180 
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వ, వ్యాపింప(జేయు, 

సీ, అరవిరి నెత్తావి నడరించు నున్ని|ద,విట వీటి సొరభవితతివొదల. 

ఉదోర్ట. 2-112: 

“ శీ. పరగించు (ప్రయోగించు. 

ఆ. అంత తెలిసి రాము డ తికుపితాత్కు( డై, యేజువాజుతెంచు. 

చెనకమెస(గ, న|పయేయశరము లడరించె నవి నత్వ,రముగ నేను 

(బతివాతములునేసి. . ఉద, 4.824 

4. పుట్టించు, నృష్టించు. 

వ. *..పోరిపోరి రా ధేయుండొక్క. దివాక్ట్యన్ర్రంబు ప్రయోగించిన 

నది శ్రైమనేని (వత్యన్హ్రంబున నడంచి మాయసైన్యం బడరించిన 

_ నమ్మాయా సై న్వంబు, (దోణ, 5-207 

5. పసారించు (చూవులోనగునవి) 

సీ. చూడు మిమ్ముద్దియ సుతుజాచి వదన మల్లారుచు' ాణేళు. 

నాననంబు, వైంజూడ్కి యడరించి పాణితలంబున నందంద 

చెమ్మొగ మడచికొనుచు. స్రీ 2-45. 

6. వర్తిలంంజేయు, విషయములందు చ్యాపింవంజేయు. 
సీ, అన్ని యిం[దియముల నడరింవ మగుడ( జేయంగ మకను సాలు: 

“" నవియు నదియు. ' ఆను, ఠ-25 1 

అడరిపడు చే. అ, క. 

విజృంభించు. 

కం ఆడరివడి రథ చతుళ్ళతి, పొడినేని పరాక్రమం బపూర్వంై. యే 

' ర్పడ. | విరా. 8-174. 

అడరు దే. అ. కి 

1. ఎదుర్కొన మార్కొను, కవియు, 

న్, ఆప్పాట (ఐబబలు జటానురు నదరి దం,డితు౯కేసి మనలంబెట్టించు 

కొనియె. విరా, 1-74 
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2. కలుగు, పుట్టు. 

క, వచ్చితి ననవుడు విని జను, లచ్చెరువుకు నందియబు నడరెడు. 

మదితో, నిచ్చెలువ కడవు కూటికి, నెచ్చటనే నిలుచున టి యిది. 

వలుకగు నే. విరా, 1-293- 

4 ఇ౨|దపు తుండును బాల నొవ్వడరి తూకు, ఖీమ్టి. 2_147 

క, అచ్చటి బలములు( (బభువులు, నచ్చెరువుకు భయము మనములం 

దడరంగా, విచ్చిన, (దోణ, వ్. 09' 

ర్ం (పవరించు, వ్యాపించు, పర్వుు, కమ్ము. 

సీ నానార్థచం్యదబాణ్య వాత మడరిన(, దునియరై_ మేదిని దొరంగు. 

న్ రులు. [(దోజ, 0.156 

సీ ఉరవడి సేనలు చెరల(జై దోంతెంచు, ధూళి వెల్లదిరినం దూలపోక* 

విరా. శీ-62 

సీ అంగంబు నునుగాంతి యడరిన గోడలు, వేదులు నుణిమయ 

విధమునొంద. విరా. 1-808. 

4. ఆశిశయించు. 
లే. ...ఇంతి, నె మగంబున దృష్టులు నలిపి తమక ,వడర గిట్లను నా 

కీచకాధముండు. విరా. 2-116: 

సీ. అదట నువకరణావలి వెడవెడ యావరించుట రాగమడరి, దొడరి" 

విరా. 2-5 88: 

ర్, వృద్ధిపొందు 

క, ఇంతకు మూలము దృష్టా, తంశులతయ వత్స వినుము దానికి 

నడరం, గాంతా జనంబదు దొలు|పా(కింత యెటింగి తృష్టదొఅ(గు 

టిచ్చు విము క్తిన్, శాంతి. 4-298. 

€, విజృంధీంచు. 

పీ [(పబల బిడాలంబు బాలశారికమీ(ద, నడరి నత్యరముగ నరుగు 

మాడ్కి.. విరా. జ-]125: 

మ, మదిరాళ్వుండు గడంగి, ..గ్కర్జ్భదళోపా_.తము వీంత నేయ నడ 

నెన్ రౌ|దంబు శోథిల్ల(గన్ , విరా. 8.178 



౨00 అడరివడు 

7, లంఘీంచు. 

స్రీ పాసి (కమ్ముజంకేరు బలువిడివాడు నై ,నడరిన జరగక యవని 
గుంగి. విరా, 2-15 

ర. సంతోషించు అలరు, 

సీ. ఒడ(బడ్డ య కె నడరి చె కొనణూాచ్చి శెన్నటి యగుట ని శ్చేష్య( 
@ (ea! శ ఏ 

బొరయ విరా, 2-801 

శి |పకాశించు, శోలిల్లు. 

సీ. లలి నుల్లసిల్లుచు లలితలో చనరీప్తు, లడర నుంకించిన నా(గియా(గి, 

విరా, 98-65 

10, కైకొను, దేశ దాల్చు, ధ?ంచు. 

వీ. రథగ్రమల్ వడ్డవి రథులయ్యు నసిముద్గ్దరాదుల నడరి పోరాడు 

వారు, నిరా. 8-189 

11. వెంబడించు వెన్నాడు. 
చ. అతిరభసంబు మె నడరి యాతనింబటి సుళర్య వెల్బనాార్చి తన 

కమా లు 

రథంబువై నిడి. నిరా. 8-201 

క్లో వమధ్య జిత్వా చ (పనవ్యా మత్స్యం 

విరాట మోజస్విన మభ్యభావత్ , సం. ఛా. విరా. 88-7 
J 3 న! కి 

(ఇచ్చట అఖికి “ఆను అర్ధము) 

శే2, పడు పతనమగు, 

శే. అట్లు వచ్చునా గదం గని యచటి యోధు,లలికి తమ తమ మీందన 

యడరుననియు/, దలంచి యొనిగిరి రారాజు దల(పవైరి, 

ల్ ఫీష్సు, 8-58 
శ్లో. వివోయ నర్వే తవపు తముగం 

పాతం గచాయాః పరివార్తుకామాః, సం, భా. భీష్మ, 686.85 

18. వీచు, _ 

క, వజళులు మనచేరువం బెల్లజచుట బెట్టుదురు గాలి యడరుట 

(గద్దల్ , తటితయి. యాడుట వికృతవు, టఅపులతో ే(గ౧ి కాకు 

లజచుటం గం. a కర్ణ, 2.116 
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14, సంచరించు, లిరుగు, 

చ. కరిపలి నీరు |చావుటకు(గా6 జను దెంచినం గూర్మ రాజు నం,గర 

మొనరించు చుండి తమకంబువ నీళుల కాసి వీశ మె, దరి నడరంగ 

బట్టునది తత్సమయంబున రెంటి(గూడ. అను, 1-227 

15 సిద్ధపడు, పూను, 

క, మీ రాంకలి “వెల్లున నావోరంబుగ శవ(ముగొనుట కడరితి రిళ్చే, 

లా రండిచ్చెద మీ క్యావోరంబులు వలసినట్టి వని తా మణియన్. 

ఆను. లీ.212 

16. గర్వించు. 

తే. ఇంక నెన్నండు రక్కను లిద్దు రాత్య్రు,నట్టు మనుజుల డినకుండు. 

డడరి మనుజ భతుణముసేనితర యేని బకుని యట్లు, చత్తురని 

రక్కనుల కెల్లి, జూ వినగ ఆది. 6.807 

17, ఒప్పు, యుక్రమగు, 

చ, అడరంగ ధరశ్తనందను( డవార్చతిచేత వరంబు పేర్మితో, బడసి 
మహీనసురోత ముల భవ్యుల( బల్వుర నిర్వపాంచె. ఆర. 1-44 

స కి. 

ఆలముకొోనుం 

క, విడియం బలుకంగ వెండియు నుడుగక కిచకుండు మున్మథోన్మా 

దము ద,న్నడరిన నన్నడుగుటకుం, దొడరిన( గోపించి వానితో 
నిట్టంటిన్ . విరా. 2.171 

అడలడి దే, వి. 

శోకము, దుఃఖము ఆలబడీం 

చ. అడలడిం బొందంగా! దగని యట్టిది |దోవది మేరుకల్పు9ం, గొడు 
కుల నేవురన్ జముండు గొన్న నలందురంజూడనేర్తురే. (అడజడి 

అని పాఠాంతరము) శాంతి, 1=201 

క, అడలడిం బడంగా మమ్మును, ఎడిచితీ. ఆశ. 1-99 

(ఇది పాఠాఎతరము - “ఆడ వెడ(బడంగా' - అని పాఠము) 
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క, చిత్రం, బడలడిం జిక్కువడ నిట్టులను నర్లునుతోన్. 
అలీ ల బి 

(ఇదియు వాళాంతరమే. “చిత్తం ఇడలునం జిక్కువడ'- ఆని పాఠము. 

శాంతి. 1.56 

అడలు == దుఃఖించు ధాతువుయొక్క కృదంతరూవమిది, అడలు -[ అడి = 

అడలడి  ఆడలుసై “ఉి చేరియు ఆడలు-.-ఉ = ఆడలు అనియు. 

గృద ంతమగును, 

అడలు దే. వి, 

1. దుఃఖము, శోకము. 

చ. కడు వెన వచ్చి రూపట్ిన కాయము నున్న తెజంగు. జూచి వి, 
ట్రడలు మనంబులం గడిరి వో, యనువారలు. విరా. 8-65 

కం ఆడలెడంబడ(గా మమ్మును, విడిచితి గురువైన ళోళ వేదనయేమిం, 

కుడిపికొను నప్పటిక6 దోడ్పడు, నీవగు సద్గుణములు బంధులు 

వోలెన్, ఆశ్ర. 1-9౪ 

ళో, తనకా వయం తు భవతా దుఃఖళోకపరాయణాః 

భవిపా్యమ శ్చిరం రాజన్ భవర్గుణశ లై రృ తాః. 

నర ఛా. ఆశ, {1-16 

2, భయము, 

క్క అనికడు నడలుగం. బలికిన. - నభా. 2.128 

దే. అ. |కీ. 

దుఃఖంచు, శోకించు, ఏడ్చు. 

క, శాలంబగుటయు నృవులకు, నాలము సమకూె దీని కడలకు మది. 

థీష్మ. 1-6 

సీ ఉభయ సార్భ్యంబుల నురిపోసిన ట్లవి వేలి చచ్చినంజూచి వివు 
లి,..నిక్వేద మొండి, శాంతి, 4.40 

అడవి వై. వి. (సం. ఆటవి) 

ఆర గ్యము, అటవి, 
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వ, ...తమ వెనుక నడవులం దిరుగుచు నగ్నిహో,తంబు. దోడనకొని 
వర్తిల్లు భూసుర్లోత్తములు. | విరా. 1-46 

అడవి(గలయు దే. వై. జాతీయము. 

1. చీలిపోవు, పాణిపోవు. 

గీ. పాండునుతులు శిఖండియు.( జండళ క్తి, మెటయ నొక్కటం బె. 
బడ్డ "వలచి తాత, విడిచి నా పు తులందలు విలీగి యడవి, గలసి 

రొకొ యాతనికి. బడవలనె నకట. థీషద్ది. 1-68: 

2, ఆడపికింబీరు, భయముతో. దలణ౧దాంచుకోనుటకు అడవికింజీరు,. 

వ. మనస్వినివై న నీకుపశమించుట క ర్తవ్యంబు ళోకంబు దక్కు మళ్వ 
చామ యొనర్చిన పరాభ వఠబున (బుట్టి న యలక వాని నసమయిం 

పక పోదని చెపుటయ కాదు. నా తలంవును నిట్ల వాం డడవిం 

గలసిన వాడుగా నోపు. సౌప్తి. 2-86 

ళో, సకల్యాణి వనం దుర్గం దూరం _బౌణిరితో గతః. . 
లా నీ | . en Wm 

నం. భాం, సౌ, 11-19: 

లీ. అడవిలో లీనమగు. అడవిలో. గనంబడకుం డ(జోవు. 

క, ఆసాసల వచ్చిలినను, గా సింబెట్టి యది యడవిలగల'సెను మృగయా, 

వ్యాసక్తుండు వగచుం దన, యేసిన మృగ మనఘ తప్పయంగుటకు6 

గడున్. “శాంతి. 3-168: 

4. ఆడవిలో నివసించు ఆడవిలోం బడియుండు. 

8 = Ea సీ.. ధర్శవుఆాదు అందు . నొక్క చోనుండి, ధృత రాష్ట్ర) నాతని 

. చేవి. .బేరుుకొని వారి కొడుకులెల్లరు |దుంగిరని వార, లతివృద్దు 

లెమ్మెయి నడవి( గలసి యువ్నారనియు నింక నెన్నాళ్లు లుండడి, ' 

గొంతి వనంబున( గూర డినుచు, _ ఆక. 2.15 

శో, కథం న రాజా వృడ్ద।ః నవనే వనసునిరనే 
౧ అ జ 

గాంధారీచ మవోఖాగా సా చ కుంతీ పృథా కథమ్. 

సం, ఖా, ఆశ. 28.8; అ. 1=118: 

అడవి చిచ్చు వె. వి. 
మా 

చావాగ్ని, కారుచిచ్చు. 
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సీ, ,..కడవిచి చ్చు=-కే-నఅనండెగటాజె నేమనంగలదు. ఆగ. 2-161 

అడవి మునగ వై. దే. మి. వి. 

ఒక విధమైనమునంగ, వనళిళువు. 
ఆ, మునగయఃల్లి యడవిమున, =. పవర్జనీయ కోటి యగుట. 

అను, 8.189 

అడి విణ. (దీనికి వ్య_స్తముగా' [బయోగములేదు) 

1. వట్టిది, వ్యర్థము, 2. అల్పము 

చూ. అడివీరము, అడియాన,. 

అడిగికొను దే. న, కి. ఆత్మనే. 

యౌాచించు, 

వ, పగవారి నడిగి కొనంలోవుట యుచితంబకు. ఉ. కి-909 

అడిగిచూచు దే. సం స కి 

ఆడిగి లిసికొను.. | 

ఆ. రెండు పకములకు ్యబియము హీతంబును, నాతి గోరువారి 

నడిగి చూడు, ఉద్యో 1-800 

ఉఅడిచిపడు దే, అ. కి. 

1. ఉ దేకించు, వెకి పొంగు, 

క. మగలడశకవ నుండక తమ్క తగులము పొటింతురెట్టి తగులం 
జై నన్, మగువల యెడలన యడగుం, దగవు విడిచి యడిచి 
పడరు ధైర్యము పేర్మిన్, ' విరా. 2-261 

చి, త్యరపడు, తొందఅవడు. 
వ. ఎట్లు పొరలినను వై వోవవాతంబులగు కార్యంబులు సిద్ది బొందునె 

యడచి పడవలవదు విచారించి కొందము. సౌప్తి, 1-44 

క జడనిధి చందంబున ని ,మ్మడు వొప్పంగ నిప్పు డేమి మా(డెనె 

యిమె శ్రి, నడచిపడ రి త్త నెవ్వగ, లుడుగుండు మజీ.' "కూ దికోందే 

మొయ్యన తటితోన్. శాంతి. 3-189 
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0, మిట్టివడు, మిడిసిపడు,  తుక్రివడు, ఎగిరిఫడుం 

క, విడు విడు మాతం డిమెయి, నడచివడ(గ నేల 'వళ్లై దవసిళ్వోర 

న్కీవుడివెడు తెఅ(గున నా విపు, దుడుగునె నా చేయి దాశి 

యృుడిగికభంగిన్ .. క దోణ, §.108-. 

ఆ, తిండిపోత, నీకు భండనం బేటికి(, గడవజేరి మనసు కాంతదీట, 

సోపుకొల.ది (మింగ్ యూరక నీ, విరట్కడన యుండు మింక . 

నడచిపడక, (దోణ. ఉ- 200: కర్మ ఓ౨ఈ 

4, నంరంథఖించు ఆటోపించు. 

సీ, ..ఆావ్మాణుండు దపము, దమమును గల్గువ_ర్తనమున నుండు(గా 

కనినేయునే మెంత యడచి వడిన(. 

ఆ. ఐడితిగాని యడ్డపడ లేవు కౌరవ, కులమునెల్ల భంగి 7లుతు మేము, 

కర్భ్యం. సిలరీ2- 

అడిచిపాటు దె, వి. 

1. తొ టుపాటు, సనం భమము, 

సీ, ఆడంగంగ ( జొటివిన నడచి పొటించుక,్కయను లేక వీ(ీక నాండొ 

రుల నడరి, | విరా. 2-847 

2. విజృంభణము. 

సీ సమర మువేతించి శాంఠతిమె నుందేబ్,- నడచి పాళుటికి ననగ 

నెజీంగి.  - . ఫీష్మ. 8.395: 

శ. సంరంభము, కేేపము, 

ఆ. ఆట్టియెడ నృపాలుం డాశార్యు పాలికిం, జనియె చేరు దోలికొని. 

రయమున. 

వ..చని యడిచిపాటు గదుర నతనితో నిట్లనియె. 

(దోణ, he tat, 168 

ల్ తూర్గ మభ్యద్ద వ ద్దో9ణం మనోమారుత వేగ వాన్ ' 

ఉవాచెనం పుత్ర స్టే సంరంథా (ద్రక్తలోచన 8, 

నం. భా. దోణ. 180-8: 
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అడిచిపొడిచి దే, జాతీయము. . 

చావగొట్టి. 

శే. జ్ఞాతి నాళనమునంగా దె. సకల దేవతలు _పవర్థన మొందుట 

ధనము లడిచి, పొడిచి యొప్పని వారిచే; బుచ్చికొనక,  యడంగి 
యుండంగం జేరునే యండు బుధులు. శాంతి. 1-54 

అడిదము దే, వి. 

ఖడ్గము, కత్తి, 

క, అడిదము బలకయునుంగొని, చిడిముడి వడ కప్పుడు చి త నేనుం 

డులటి 30, బుడమ్కి. . భీమన. 3-69 

(అడు చు ఇదము = అడిదము, 'బెడియు |. ఇదము = బెడిదమువలె,) 

అడివీరపుదులువ చే. ఏ. సమ. 

శౌర్యము లేషండియ నున్నట్లు డంబములు పల్కెడు అధముండ్కు డంబాల 
రాయండుం ” ' 

క, ఆడివీరపుందులువ గెాలుచునచె పాండవులన్. (దోణ, శ] ర్రిక్త 

అడివీరము దే, వి, నమ, 

వృథాపౌడసము, వట్టి శార్యము, దంభము. 

క, తొడరెడు కొలందియు వానికి, వదముడి భుజవి|కమంబు వారల 

మన మెప్పుడు వినమె కొర్టు వినమో, యడిలీరపు(దులువ గెలుచు 

ను పాండవులన్. ద్రోణ, 4-184 

చ ...మారుత సుశాధిప నూనులలోన నల్లనొ,క్కరు "చెసకై రథంబు 
దొల(గంగొని పొమ్మడిబీర'మేటికిన్ కర్ణం 1-168 

ఆడియరి దె. వి. 

| మూర్జుండు, మోజకుం 

ఆ. తండి పాలుమాకు(దగునంచు నడయరి, తనము నేని రాకతప్పు 
గార, ఉద్యో. 1-260 
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2. పాద సేవకుడు, 

చూ. అడియరిశనము, 

(కో, త. అడి = పాదము, ఆరి తద్ద్ధిత (వతకయము 

ఆడి -|- అరి = అడియరి _ పాదములను నేవించుచాండు అయి పాదసేవ 

కుడు కింకరుడు ఆను నర్జము నిచ్చుచున్నది. ఇచ్చట ఆడీ = అడుగు 

శబ్రము నీచార్థదో్యోతకము, 

అడియరితనము దే, వి. 

మౌర్ణ్యము, 

ఆ. దీన నేమి తప్పు కానకునే(౧ిన యతండు సమయవృ త్రి నా|క్రమించి, 

తండిపాలు మాకు( దగునంచు నడయరి, తనము సేసిరాక తప్పు 

గాక, ఉద్యో. 1.250 

శ్లో, నతం నమయ మాద్భత్య రాజ్య మిచ్చంతి వై తృకం, 

బలమా (త్ర మత్స్యానాం పాంచాలానాంచ మూర్ధవత్ , 

సల. భా. ఉద్యో, 21-11 

2 కంకరత్యము, పాద సేవకత్యము. 
సీ ...ఇంక, నడయరి తనమున నప్పాండపుల నా శ్రయింప(గ(జాలనే, 

చెక్క డేని, -ఆ- బోదుంగాక. ఉద్యో, 1-260 

ళో. కథం రాజ్ఞః పితా భూత్వా స్వయం రాజా చ నంజయ, 

[ేవ్యభూశః | పవర్తేయం పాండ నేయన్య శాననాత్. 
నం, కా. సొ. 1.112 

అడియాలము దే. వి, 

1. గుణుతు (రాజి ధ్వజాదులవై నుండు చివ్నాము 

వ బిరుదులతోడి గొడుగులును నడియాలంబుల తోడి సిడంబులును 

వై పించుకొని. ర ౨.“ విరా, 5- 221 

2, గుజుతు. 

వ. మన యరదం బాయితంబు చేసికొని యెల్సి గయ్యంబునకుం గొని 
రమ్మని చెప్పె నప్పు జెట్టి యడియాలంబులతో6 జాంచజన్యంబు 
వూరింపం గలవా. పలిశె. [(దోణ, 4.2177 
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శీ, (రాజధ్యజము. 

వ, ఆండటికు నంజ్ఞలు నడియాల ౦బులుం గల్పించి దొరలదెసం గనుం 

గొని, భీమ. 1-122: 

ఆడ. అలము; అడ = చిహ్నము యు ఆకృతి ~ లీక విధమె గురునకు 

స్థాన మైనది, అడయాలమ్ (ఆలము = స్థానార్జ్భకము) ఆడయాలము అను 

పదమే అడియాలము అయినది. కావుననే తమిళ క ర్యాటక ములందు : ఈ + 

పదము. అడయాళమ్ - అడయాలమ్ - అని యన్నది. 

అడియాస దె. వై.వి, 

1, వట్టియాన్క ము9దు కాలమునందు. మేలుగలుగునను కోర్కి, 

ఉ. అక్కట మోనపోయి యడియాసల( జావకయున్న దాన, 

. విరా, 2.226 

2* పేఛాన, 

ఆ, అనుచు సంచరించు శడియాస( [గమస్రిజ బాప దలచి 

విరా. 2.299" 

ఇచ్చటను ఆడి - నీచార్థ దోస్టతకము-- అప్పుడు నీచమైన యాళ - వనికి 

మాలిన ఆశ. వట్టి ఆస, చేరాన. ఫలింపని చాని కాన అనునర్ధముల . 

కాకరమగును. ఆడి 'దేళ్యముం. ఆస-వై (సం, ఆశ) 

అడుకులు శే, వి, బ. (రూపాం) అటుకులు. 

నానంబోసిన పడ్డు (కొత్తవి) వేయించి కొట్టి చెలుగయగా వచ్చినవి.. 
య అరె లు ల 

ఆటుకులు = పృథుకములు. 

క. అడుగులు దిన్నట్లగునే, కడువున( గుశ్ట్ఫైత్రినపుడు . గడుంబజచితి 
నాం డొడ లజుంగక,, (దోణ, 4.89- 

అడుకులు దిన్నటగునే కడుపున గుజెతీనప్పుడు. 
లోకో క్తి 
కడుపులో నొప్పియున్నపుడు మధురముగానున్నవి గచా యని యశు 
కులు దిన్నచో అవి' మేలుచేయక పోవుట యట్టుంచి కడుపు నొప్పి 

యొకు గ్రావచేసి శరీరమునేే ముప్పు తెచ్చును, సాగుచున్నది. గదా యని. 
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యొడ లెబుంగక చేయరాని పని చేసి దాని ఫలితము అనుభవించుచున్న 

క. ఆడుగులు దిన్నట్లగునే, కడుపున గుమై_తినపుడు గడ(బబచితి 

నా డెడ లెజటు(గక పాండుసుతుల, నుడిగి మడుగవలనె నిప్పు. 

డొర సాత్యకిచేన్,. .(దోణ 4.88: 

అడుగు దే స. (కి. 

1. వేండక్ొను, (పార్ధించు, 

చ. అహితుల క్యవభేద్యమగు నా పదమూ(డగు నేడు మల్చితా, 

మహులు చరించిరంతయు( [గమంబున శా కెటుగంగం జెప్పుమీ. 

క, అని యడగిన వై శంప్కాయను( డమను కేంద చందు నధికౌ" 

త్ఫుక్యింబున కలిమికి.. .. + నిట్లనియె. విరా. 1-44, 46 

క, ++. కార్యం, బీరెజీంగింపవలయునని, కౌరవ వతి నన్ను నడి? 

గాన యితనికిన్, విరా. 84-101 

వ, శివుడు పత్యకమై యఖభీన్ష మడుగు మనిన, శాంతి. 6-267 

2, [డై శ్నీంచు* 

వ. +. *అయ్యుర్వీశ్వరుండు మత్స్పూర్యవ_్హనం బడిగాశేనియు ధర్మ 
పుతులతోడి మె[తిం దగిలి యతని పాల వసియింతు ననంగల 

వా(డ. విరా. 1/8: 

3 వాంఛించు, కోరు, అభిలమించు, ॥ 

తే. కత్తి గొడ్డలి యడుగ నే కట్టియలకు, విరా. 1-78 

నీ ఆతడు తై లాభ్యంగ మడిగినం బతి గమ్మ నూనియ చెప్పించి మేను 

శిరము, నభ క్రములు నేయ. ఆను. 2.808 

శీ యోచించు, 

చ అడిగిన నిచ్చుకంెతను నయాచకు. గాంగ నెజింగియిచ్చు. 

చెక్కుడు ఫలమిచ్చు ,.. ఆను. 2.848 

ర, సంగమమునకు (రతి కేళిక్రి రమ్మని పిలుచు 

తే, చనునె యిమ్మాటలాడ సజ్జనుల కాండుంబుట్టుపులతోడ నీవును. 

14) 
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బుట్టి నాడ, వట్లు(గాకయు హీనవంశాభిజాత(వై న పతిపత్ని నగు 

నన్ను నడుగ( దగునె, విరా. 2-50 

క, విడియం బలుక6౫గ వెండియ, నుడుగక కిచకు(డు మర్యథో న 

దము ద,న్నడరిన నన్నడుగుటకుం దొడరిన( గోవించి వానితో 

నిట్లంటిన్ = విరా. 2-171 

అడుగు దే. వి, (రూపాం) అడ్లు VAT Ye 

1. ఒక యడుగు దూరము. అడుగు పరిమాణము. 

ఉ. ఇప్పటి భంగి నొక్కొడుగు నే(ాడు దానికి నోర్య నెమ్మెయిన్, 

ఏరా. 1-148 

శ. ఎనిమిది యడుగుల కొలంిని, వనువెనుకకు( బోయి నిగిడి వేగం 

బున గట్టిన తగళుల కైవడిం చాకు నగంబుల భంగి దోంచు 

గురుకులము ఖ్యా, శల్య. 1-178 

2. పాదము, కాలు. 

పీ తిగిచిన నడుగులు చెరలక యు౭డేరుం (గన్ముజం. దిగుచుచు! 

గడిమి మెజయ, విరా, 2-847 

శ్ర, |కిందిభాగము-దిగువ_ మొదలు. మూలము, 

వ ఆతండు కేతనంబునకుం గుదురుగా(6 శెనుపొనరం గావించిన 

కీఠంబు నడుగున నొదింగినం |దోణ, 4_286 

సీ. అడవిలో నొక మజ్జి యడుగున లా(గల( ఐబలితుండు నా నొక్కు 

యిలుక యుండు. శాంతీ, 8.208 

అడుగు మాలిపోన్స చే. అ. కి. 

మొడలంట నళించుం 

కే. ఆనుజ తనుజులు( జెలులు వియ్యములు నడుగు, మాలిపోదురు 

నీకుగా మనుజనాథ. ఉద్యో. 3-811 

అడుగుల వెయజిడు చే. అ. కి. జాతీయము. 

బతిమాలు, కాళ్ళమీ (ద(బడి వే(డికొను. 

క, విను మడుగుల చె(బడియి,నను "జంగిలి గుడిచి యైన నరులకు 
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బగలో(, గొని యరుల కినువడంచి _బదు,కనవలయు నివామ్ము( 

బరము. గలుగునె చెడినన్, [దోజం 4-248 

అడుచు దే. న, కి. 

1. తఆలుము 

తే, రాజు నొచ్చిన విణిగిరి రథికవరులు, విభుండు దోడన తిరిగ న 

వ్వీరు. డవుడు, డోలి యా చిక్కు. మూ/కల తోడ(గూడ్క, నతని 

దవ్వుల నడవికి నడిచి మగిడె, విరా. 5-298 

౨. కనంబజచు్యుు [వళటిదిచు, 

క, ఎదిరిం దమ యట్టుల కా, మది దలచిన జొనంగు[/గగాక మాకుం 

గుడుమిం,డిదె మీరె వక్క గొను+డని, చదురడిచిన మనసు 

పొందు చక్కంబడు నే. ఉద్యో, 1-812 

న, కట్టు, (వేటు వేయు, మోదు, తాదించు. 

తే, కవిసి (వేసిన [గ్రక్కున గదయమర్చి, యాంగి వ జ పవోరంబు 

ననుకరింప, [దుపదనందనా డడిచివం దునియలయ్యు. భీమ. 2-184 

వం జన మేజయుతమునలు [కుత నేనుండును నుగసేనుండును నను 

వార లా సారమేయు నడిచిన నది యబచుచుం బణజ తెంచి, 

ఆది. 1-88 

శీ వియగంగొట్లు, ముక్కలునేయు. 
లు 

చ. విజయు(శు వారిసెల్ల నొక వేల్మిడి. (దుంచియు కీష్మ్టుసాయక, 

(వజము నడంచియున్ రథము వాజుల వొంచియు, 

విరా. 5-174 

శ. చంపు, కొట్టిచంపు. . 

కం ఓర పోకకు(బోవని కుక్కయందు ద్యాని నడిచి ఇచ్చి వండి 

తిను నీచవు మాలని యందు. శాంతి, 5-109 

క, తననతీ కపకారము స్కేసిన పాముల కలిగి భాధ సేయుదునని 
చిక్కని దండముగొని పాముల, గనినప్పుడ యడువ( దొడ6౫ 

గవానములోనన్, ఆది, 1-166 
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6, ఆదలించు, 

సీ. .4.కాకులు మగల తనువు లెక్కి యున్నను 'జేష్టలు దక్కి కొంద, 
అడువ( 'జేయాడకున్న వా రంబుజాథం స్రీ 211 

7. పాతు, నేలలో గుచ్చు, [గుచ్చు, 

సీ, +..మార్గము( గంప నడిచి కొయ్యలు (పాంతి, చెజచుట నర 

కంబు సేయు నం డు, ఆను 2.62: 

8, వెడలు-పోవు ధాతువులకు అవ్యవహితంబు గాం |[ఖయు క్షమయి (వేర 

ార్థకమును "దెల్పును. 

"శే, సమయ నముచిత కృత రింబు చక్కాంజేస్మి పాండవులు రాజ్యమున 

కానవడకయున్న, యరని యెజింగి యరణ్యంబు నందు. దొంటి,. 

యట్ల యిడుమల( గుడువ(బో నడువవలయు. విరా, 8-90 

సీ భాను బలాఢ్యుల బలహీనుల | కీయ నెడలంగ నడిచిన వెట్టి తనము =. 

ఉద్యో, 1.376 

క, గురుతల్పగు [భూణవానున్ , నలేం్యద విద్వేషి. (వాహ్య్హణఘ్నుని. 

'బలుచున్ ధరణి వెడల నడుపవలయు, శరీర నిిగవాము సేయ 

జన 'దెయ్యెడలన్, శాంతి. వీఎ1/6. 

(వ్యవహితముగా(గూడ ఇార తేశరకపుల |పయోగములు గలవు) 

9, పీడించు, కాధించు, 

సీ, ...ఆర్జుల కొనరి తిండియు ధనగు ప్టిమీది, 
తే. భరము దమలో విరోధులై పట్టి మూసు జిక్కువబుపంగ( 

బెక్కం] డు సిరికి నడువ బరివారించుచు బహుదుఃఖపరులు నల్బః. 

సౌఖ్ఫులును నగు చునికి రాజ్యంబు తెటి(గు, శాంతి. 6-200: 

అడ్డపడు చే. అ, కిం 

1. నిరోధము గలిగించు, అటంకము గలిగించు. 

వ సకల నుర నికరంబు లడ్డ పడినం, బుండరీ కాక నవాయుండనై 

ఖా. డవ వనం ేర్చినప్పుడు విరా. 4-149' 
క, నాపుడు మదాత్మ . కాహ్మాణ, తావిద్వత్తాస్పదంబు దీనికి/గా నే, 

నీ విధి యొశరించుట పొపా వేళములేమ దీనికడ్డ పడకు లే. 

శాంతి. 8.297 
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, ఆ. ఎంత యడిచిపడిన,, ఐడితిగాని యడ్డ పడ లేవు కౌరవ, కులము 

జెల్ల భంగి గలుతు మేము, కర్మ. 2..262 

.2 అడ్డముగా వచ్చు, 

స అనవుడు నెగ వెక్కి యాబిడ్డ వైచి పో, యెజు వారలకు నడ్డ 

వడుచు నక్క, శాంతి. 9_877 

ఉ, ...వేగ న్యా తే రట దోలి యడ్డవడి తీ వళరంబుల నబ్బలంబు 

దు,ర్యారరయంబు మాన్ని పశువర్గము నిన వెళ్ళి నార్చుచున్. 

విరా, 5-288 

శీ, పాణమును ర&ింవ నడ్డముగా నిల(బడు, 

తే ఎల్లి యెల్ల విధంబుల నెందు(జొచ్చె,నేని నో ధరర తనయుండు 

తానవచ్చి, యడ్డవడెనేని నీవ వెంపారుకరుణం, గాచిశేని నాచేం 
బడు కీచకుండు, విరా. 2.282 

శీ, ఎదుర్కొను, మార్కొను, 

వ, కౌరవపతి యలంబునుతో నిట్లనియె, వీ(డు శెండన యర్జునుండైై 

మన బలంబుల6 గలంచుచున్న వాం డర్దుననందను నెదుర్కొన 

నీవకాని మాలు లే రేము పాండవుల కడ్డ పడి యెదము, నీవు వీనిం 

బొదివి భంజింపుము. థీష్టై 3-195 

ఉఇడ్డపాటు దే వి, 

అడ్డవడుట్క రమణము, కాపాడుట, 

చ. నడికెడు వా(డుగా(డు గురునందనుం డక్కట తం|డి చావు 

నప్పుడు మొగ తప్పి యొండుగడంబోరుచు నుండెనొ యడ్డపాటు 

గృవ్వడి కతనన్ ఫలింపమి నవారణ నా [దువదాత్శుజుండు 

బె, ట్టడరి వధింపంగా వికలు(డై దురపిల్లుచుం జూచుచుండెనో, 

(రోణ, 1.92 

అడ్ల్డమాడు దే, అ. |కి. జాతీయము. 

ఎదురుచెప్పు, | పకి వచనము పలుకు. 

తే, అనిన నాతని మాటకు నడ్డమాడ, వెజ చినట్టి ఇజంగు భావించి, 

విరా, 4.88 
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వ. అలసి డస్సి యెప్పుడేని మీర లడ్డమాడుదు రప్పుడ శపింతు. 

ఆను, 2.881. 

అడ్డము దే, వి. (క, అడ్డ. త, అడ్డి.) ౪ అడ్డు. 
a G GG Co 

1. ఆటంకము, నిరోధము. 

చ, అలిగిన ఫీమఫల్లునుల కడ్డములేమి యెజుంగుదు. ఉద్యో. 8-201 

౨. రతణము, కాపు, 

కం ఏ విధము కాంతనై నం, డా వివారణమునకు నెపుడు చార్చండు' 

తనయం, దావిష్టము భార్యా[వత, మావెర వడ్డం బుపస్థ మను 

చాకీటికిన్ , శాంతి. 5.8820: 

ళో, భార్యా|వతం వ్యోత్మని ఛాఠయీత త థాఒస్యోపస్ట ద్వార 

గు్రి ర్భ వేత. సం. భాం కాం. 269-27 

క. తిర్యగ్గతి, నిలువునకు వ్యతిరేకము (నిలువు ౫ అడ్డము) 

క. అనుటయు విరాట తనయుడు, మొనకడ్డము గా(గం దూర్చు, 

మొగమై రధముం, గొని కస్పైదిరికి. బోయిన. విరా. 4-26 

4. వైపరీత్యము, |పాతికూల్యము, వై_రుద్ద్యము, వేటుపాటు, 
కంప, మనగలదు విధాశచేశ కడ్డముగల దే, మౌన,- 1668: 

విణ 

1, నిరోధకము, |వతబంధకముు నిరోధించునది. 

ర జానమునకు సద్గుణ సంతానం బడ్డంబుగాన తత్పతివాతికై, పూని" 

మును సా_త్తికమునను, మానన మూనంగవలయు మవానీయ 

ధృలిన్. శాంతి, 4-299: 

క, సావాసమన మచ్చావు గచావాతి దురోగిధనాదులగు రిపుల. 

జగ్యడ్జోగవుల( జంపుదు నత్యు, [(గావావమున వారివారాదు 

లిడ్డంజై నన్. సఖా. 2.295: 

౨. ముగు పఅచునదిం చాటు చేయునది. 

క, వినుమా టది వోలెం దన, తనువున కడ్డంబుగా6గ( దగిలిచికొన్నా 6, 

డనఘ యిటులై న నెట్లగ్కునని యెజు6గండు దీని విధములన్నియుం 
రెలియున్, (దోణ. 8_201. 



Co 

లి. విరుద్దము, వ్యతిరి_క్రమయిన ది, (పతికూలము 

క. ఐనను నొక పలు కడ్డము, గా నుడీ వద చాని లెన్స(గా పని: 

యది మేలై నను జేనెద, గాదేన్, మానెద వేర్పడ(గ వినుము 
మనుజాధీశా. శల్య 1.48 

అడముండు చే. అ. కి. 
a 

6తణముగా నిలుచు, 

కె, సె ంధవున కడ్డమున్న రాజవ జంబు, పార్గురాకకు వెల వెల బాఆ( 
ఓ. 

జొచ్చె. దోణ 8-110. 

అడ్డము గదల్పు న. కిం (పే. 

అంగీకారము లేమిని 'బెల్పుటవైై ముఖమును (తిర్యక్కు) గా, దిప్పుటు 

(ఆదించుట) 

క. ఆనుటయ మోటకుచందం,ఖున మోమడ్డము గదల్చి భూవిభుండు. 
విరా. 1-221 

అడ్డము సెప్పు అ. కి 

మాటు పలుకు, వ్యతి రేకముగా( బలుకు, 

శా. పాపాత్ముండు మచాంధు( డాతులువ నీ పంపెట్లునుం జేయగా 
నోవం డడ్డము సెప్ప "రెవ్వరును, ఉదో్ట, 8-46, 

ఆడముసొచ్చు అ, కి. 
ఆ 

1. అడ్డము పోవు, లేని జోక్యము గల్గించుకొను. 

క, చనువాని చేయు కారస్టం,బున కడ్డము సొచ్చి 'నేరువున మెలగు. 
చు ద్యానును బయింబానికొనుట దన,మును మెల6గిన మెళకువ. 

కును ముప్పుగు. బిదపన్. విరా. 1.126. 

ల్లి అడ్డువచ్చు, (వతిబంధమును గలిగించు, 

ఊఉ. ...తా నత్తటి( గొత్తకాన్పగుట నడ్డము సొచ్చిన సిగ్గువింవు, 
న, న్ను త్తలమంద(జేయుటకునో తలపోసి యెళకు0గ న య్యెడున్ . 

సరా, 9.84. 
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శి. నడుమ శేరు. 

డం అట్టి యెడం గనులగొని జయ దధుండున్ (దుపదుండు వచ్చి 

యాకట్లు పశాను లిద్దఅకు |గక్కున నడ్డముసొచ్చి యొండొ 
ళు ' 0 నా G 

రున్, శతెట్టుగ( చాంి తీ వతర పీడితదేహులం జేసిరి. 

భీష్మ, 1-280 

ఆడ్డసాళులు; ఆడ్డస్తా్లా దే, వి. ఐ. 

పాచికలు, సొ రెలు. 

సీ, మణిమయమ్ములు( గలధాతమయ ములును సువర్ణ మయమ.లు 

నాదిగావలయున ట్ర్, యడ్డ సాళులు గలవు చొ కథిమతముగ, 

వాని( గొనిపోయి చూవుదు వరునతోడ, విరా. 1-12 

ఆ. అత(డు గాండివమున నడ్తసాళుబు వైవు డురుల నంపవాన( 

గురియు(గా ని, విరా, 4-197 

వ. నుయోధనుండు శకుని యడ్డసాళ్లును బలకయు నమ్మండ పంబును 

దల ంపవలయు, కర్ణ, 8_181 

(అడ్డము -(- సారెలు) ఆడ్డములోని “ము వృశ్తియందు లోపించి అడ 
G G గా G 

సాశెలు అగును. ఉదా :- అడ్డపడు మొదలగు వానియందువలె నిచట 
ఆడ్డు ఛాతువునకు “వతిఘటించు- అని యర్థము, 

అణిమగ(ము) సం, వి, న్, పుం, 

అ వైళ్వర్యములలో నొకటి, 

క, ఫొదలుదు రణిమాదిచయ విభూతి పదమునన్. ఆను. 4.212 

ఈ మైశ్వర్యము వలన నూకాత్రికారత నోంది సర్వత సంచరెంచుటకు 
శ క్రిగలుగును. ఇవి "యెనిమిది. 1. అణిమ, 2. మహిమ, శి. గరిమ. 
4, లఘిమ, ర్, (పాపి, 6, [పాకామ్యము, 7. ఈశ త్యము, 8, వశిత్వముం 

అణుత్వము సగం. వి, అ.న, 

సూత్య్మత్యము, ఆణుభావము, 

ముం =, .44.సర్వసం, వసన వ్యాప్తి నణుత్యభంగిని మహ_త్త్యన్ఫూ ర్తి 
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జశుః| పభ్భ,తగ్రిసఘాల ంవిత ( దేజరిల్లు పరమాతాాఖ్యంబు, 

ఆను, 5-245 

అణువు సం. వి, ఉ. పుం, 

1. నలునుం 

ఆ, ,..ఆయ్యవ్య క, మణువు నిత్య మేక ము[కియంబు, ఆను, 5.245 

2, విణ (ఉ-ఉ-ణ్వీ=ఉ. ) 

అత్యల్బము, మిక్కి.లి చిన్నది. 

చ. క్యణ దణుకింకిణీ కలిత కాంచన కాంచికలావమున్ 

ఆది. 8-178 

అతండు; అతడు దే. సర్వ. 

వాడు, ఆత(డు, 

తే, అత(డు చేరోలగంబున్న యవసరమున, ఉదో£. 1-270 
వ. అతండు (పౌర్థించిన తఅంగును. ఉదో్యో. 1-108 

అతగు(డు చె, విణ. 

దుర్భ్శలుండు, హినుండు, నీచుండు, 

క, ఆతగులచే (దుపదు( డనవ్కపాతుండై పట్టువడ నంత హీను(జె. 

ఆది, 6.68 

అతత ము సం. వి. అ, న, 

ఆగుణము. 

వ. అత త్హషంబై తత్వము నగుదు. శాంతి, 4-241 

అతథ్యుము సం. విణ. అ న. 

అనతనమైనది, తథరము కానిది. 

క్ తథ్యములై నను దలంవ న,తథ్యములై నను సభ క్రి తాత్పర్యము నై, 
తథ్యంబు( బొరయకుండ (గ. శాంతి. 1-87 

అతనువు సం, వీణ. (ఉ. ఉ, ఉ.) 

అధికము. 
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చ, కవిసి ఖరంబులై న మునికాళ్లను (వేయగ సాము నీరిలోను 
వెడలకుండి కూర్మ మతనుస్థిర తీవ నఖంబుఅం బదాః[గ విదళ 

నంబుసేయ(గ, అను, 1-282 

అతర్క్మ్యము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

విఛారింప సాధ్యముగానిది, తర్కింప నలవి గానిది. 
క, ఆతర్య్య వై భవునిం దలంతు నప్పరమాత్మున్, శాంతి, 4-229 

అతలము సం, వి. అ, న. 

స_ప్పపాశాళములలో నొకటి, 

స్వ్తపాశాళములు :- అతలము, వితలము సుతలము, తలాతలము, 

మువోతలము, రసాతలము, పాతాళము, 

క, మీనయిశా నతలగతం బై న నిగమచయము. దెచ్చి: 
శాంతి. ౨-89 

అతసి సం. వి. ఈ. స్రీ) 

మానె యగినె, 

సీ. ,..అతసీ కు,సుమవర్ణ పీశాంబరము ధరించి. శాంతి. 2-50 

అతి సం. అవ్య. 

1. విశేషణములకు మొదట నుండునపుడు “ఆత్యంతము-ఎక్కు_వగా ఆను 

నర్దములను దెల్పును, 

క, మేనతి చంచలము. విరా. 1-198 

2. విశేషములకు( బూర్వముననుండి “అధికము” ఎక్కువ” ఆనునర్భములను: 

చెలియ౭౯కేయును. 

అ, ...మముస నింక నతిరవాస్య, వృర్తిమై నిర న్తవిఘ్నులనై చరి, 
యింపు(డని యను గ హీంపవలయు, విరా. 1-47 

8. (పాది నమానమున అరి శాంతము, అతిక్రమించినది అను నర్భమును 

ఆలియంజేయును, 

మ, ... రాజన్య మాన్య పియాం, గనలం దెల్లం బొగడ్తగంటి నతిలోకం 
బైన మీమన్ననన్. విరా. 2-217 
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అతికామి సం. విణ. (న్. నీ, న్.) 

మిక్కి-లి యిచ్చ గలవాడు. 

వ, సంగామాతికా మియుం గోపాటోప ఘూర్జమాన మాననుం 

డును. | నిరా. 6.221 

అతి[ికమణము సం. వి. అ. న. 

అతి కమించుట, అలికమమ్కు ఉల్లంఘించుట చా(టుట, 

వ. విభాండకుండు గొడుకుం జూచియిస్లుల చింళాపరుండ వై యగ్ని 

వోతంబు వేల్వక కాలాతి [కమణయునేసె దనిన( దం! డికి 

బుళ్యళ్ళంగుం డిట్లనియె. ఆర. 8-107 

అలిికమము సం. వి, అ. పుం. 

ఉల్లంఘనము, చాంటుట, ఆతి కమణము, 

క, = .సౌా్యఖ్రాత స్నే,వామునకు విచ్చేదముగా, నమయాతికమము 

సేయ సమక ట్టరుగా. ఆర. 1-92 

అతికమించు సం, స. కి. 

1, చాంటిచను. తలకడచు, మీటు, 

వ ఆవ్విధంబున గుంభనంభవుండు విజృంభించిన వివ్వచ్చుం డలిగి 

నజ్యళ రాననుం డై యా థను రాచార్యు( బటు బాణ వినర వేగం: 

బున నతి (కమించి శెలంకుల బలంబుల నా కమీంచిన, (దోణ, 8.61 

2. మించు, ఆరిశయించు. 

వ. ...ఆయ్యిరువురుం గొణవి. గొఆవి దా(కిన 'ఆెజంగునం దల(పడి 

యుండొరులవై 6 బ్రచండ బాణంబులు వజగించుచుం బోరు'ెడ 

జనార్జ నానుజుండు వోర్టి క్యు నతి కమించి. [దోజ. 4.44 

ళీ. ఉల్లంఘించు, జవరా(టు, మేరమీజు, 

వ. దుపాతృ న్నే వాంబునం లేసి యద్దేవయాని పలుకులు శు[కుం 

డతి|కమింపండు గావున... ఆదీ. 8.107 
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4, తిరస్కరించు అనాదరము నేయు. 

వం అని సలుకుచున్న ఖీష్ణఖీముల నత్నికమి.చి శికుపాలుండు జనార్ట 

నున కభిముఖుండై. యిట్లనియె సభా, 2-62 

ఆ గురుల ధర్మపరుల నోవించి ధీరు లి క్రమింతు తదీయ నిత్య, 

ధర్మగౌరవంబు. సభా. 2-224 

అ, కి. 

గలించు (కాలము) కడచు. 

సీ, గురుపత్ని చేశ యక్కు ండలంబులు' దొడ్లు, దివస మీ దివస మతి 
[కమింపుకుతడ ౧గ బోక యెట్లొడగూడు. ఆది. 1-114. 

'అలికాంతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

l. అతి [కమించునరది, కొడచినది 2 ఆతీ క మింప(బడినది, 

వ. భూతక్షయావవాంబగు కాలం ఐతి కాంతం బగుచున్నయది. 

శాంతి, 4-20 

అలిక్రామి సం, విణ. (న్. నీ. న్) 
ఆరి క మించువా(డు 

క, వామన రూపంబున ను,ద్రామబలున్ బలి నడంచి తై 9లో క్యాతి, 
[కామితం జేర్చిన యద్భుత కామున్. శాంతి, న-4కి 

'అతికామిత సం. వి. ఆ, (స్త్రి. 

అతి [కమించువానితనము, అతి కమించుటం 

క, వామనరూవంబున ను,ద్రామబలున్ వలీ నడంచి తై 9లోళ్యాతి, 

[కామిత జేర్చిన యద్భుత కామున్ , శాంతి. 2.48 

అతిచంచలము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మిక్కిలి అస్థిర మైనది, 

క. నానావిధ భూతమయము, మే నతిచంచలము. 

విరా. 1 - 188 
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అతిదారుణనము సం, విణ. (అ. ఆం అ.) 

మిక్కిలి భయంకర మైనది. 

చ, తణిమి సుశర్మ. గిట్టి యతి దారుణ భంగి రణంబు నేయ, 

విరా, 8.210. 

అతిదీనము నం. విణ. (అ. ఆ. అ,) 

మిక్కిలి బాలి కలిగించునది, 

చ. ఆరయ నతండు మానధను, డక్కట రంగమునందు నిల్చి సుంద 

రులకు నాట సూవెడు విధం బతి దీనము. విరా. 2-208 

అతిథి సం, వి, ఇ, పుం. 

1, తిధి పరోత్సవాది నియమము లేకుండ భోజనమునకు నచ్చువా,డు 

ఆధ్యాగతునికర"ు పత నవాండ్సు 

సీ ఇరువది వేవురు సరిజత పాలకు ల భ్యాగతులకును నతిథభులకును, 

(దోణ. 2-209 

2. భోజన సమయమునకు వచ్చినవాడు, బాటసారి, 

వ. ఆ కుంచెడు వేలపిండియు. జెజిమా నెండు బఐంచుకోని యుపయోా 

గించుకొనువారై యున్న సమయంబున, 

తే, అతిథియొక్క ధరామరుం డరుగుందెంచె, అళ్వ. 4-222 
లీ. న్వర్గలోకమునకు( బోవు వాడు. మృతుడు, 

వ. ఇది యెట్లు ధర పరిపాలనపరులై వీరులై రణ నివాతులై న 
రాజు లతయలోక సుఖ-*బు లనుభవింప నతిథులై యిందులకు 

నింత కొలంబయు ౪ రాని కారణం బేమి? ఆర. 2.80 
అతిథి యనగా. 

1, కో తిధి పర్యోత్స వాన్ఫ కే తనకా యేన మవోత్మనా, సో౬గి థి స్సర్వ 
భూతానాం శేషా నభ్యాగశాన్ విదుః, నున్వాది యుగాది (వళ్ళ 
లిషు తిథి విశీషేము _దవ్యలాభము ద్దిళ్య యే అభాసగచ్భంతి 
శే. భ్యాగశాః, ఆాద్భశం తిథి విశేవ మన వేశ్య యచదాకచాచిడ్ 
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కుత్తృష్లాది వరిపీడ యోవపగళోజ౬తి థః, 

పరా. 1, వ 42 ళో వ్యాఖ్య. 

అని యుండుటచే “తిధిపర్యోత్స'వాది నియమములు లేకండ ఆన్నా 

ర్థియై వచ్చువాండు అను నర్భము వచ్చుచున్నది. దీనిని బట్టి “తిథి పర్వో 

త్సవ నియమములతో వచ్చువాడు అభ్యాగతుండు అగుచున్నాయడు. 
.నితము అతిథ్యభ్యాగత పూజ లొనరించుచున్నటుల( జెప్ప(బడు నందర్భ 

'ములయందు ఈ వై నిర్వచనము సరిపడుట లేదు. 

సీ. ఇరువది వేవురు పరిణత పాచకు, లభ్యాగతులకును నతిథులకును, 

వాటించి కొత్తగా బవలును ేలున్ను వలయు నన్నములిడి 

వెలసె, (దోణ. 2-209 

ల. అతతి-గచ్చతి=న తిష్టతి-ఆక్ - ఇధిన్ ఉగాది. 4.2 శజ్లారము-| పయో 

ణికుండు బాటసారి, | 

శో ఏక రా|తం తు నివనన్నతిథిః (ఖావ్మాణ స్మ తోక 

అనిత్యం హి స్థితో యస్మాత్ తస్మాదతిధి రుచ్యశే. 

అను మనుస్మృతి నిర్వచనమును బట్టి నిలుకడగా నొకచోట నొక 

దినముకంచు నెక్కువ నిలువనివాండు అతిథి యగుచున్నా(డు ఇట్టి 

వాండు సాసూన్యముగా, గా రార్రంతర వ్యాపృతుండగు పథికు( జే (కాట 

సారియె యుండవచ్చును, 

అతిథ్యభ్యాగళు లిర్వురు చెస్పంబడినప్పుడు అశిధి మున (పయాణికుండు 

శాటసారి (ఒక్క దినమునకన్న నెక్కువగా నొకచోట నిలువనివాండు) 

ఆనియు అభ్యాగతుడు ఆన వేళ చూచుకొని భోజనమునకు వచ్చువాండు 

ఆనియు [గహింవవలెను, 

(ఈ విధమున నఖ్యాగత డ్పేపాః పరతం[త సకల జీవను(డై భూదేవ కుమా 

రుండుండ(గా , .*మను చరిత, 1.58) 

ఈ అతిధి, అభ్యాగత ళబ్దములకు కవులు వాడుక యందెక్కు.న భేదము 

గమనించినట్లు కన్సింపదు. 
న్ని. . 
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వ్యవ- గౌరవనీయులు తమ యింట విడిది జేసినవుడు వారిని ఆశిథి 
యనియు. బిలుచుచున్నారు, 

“ఈ దినము మా యింట మం|తిగారు ఆతిథులుగ విచ్చేసిరి” 

అతిపక్వము సం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

ఎక్కువగా. బండినది, మిక్కిలి పండినది, 

కం కంధరములు చెగి తలలు వసుంధర నతిపక్వతాల సుథగ ఫలాళా, 

బంధురత రాలు 'దామ్మగంధి వగజమీంద గినిసి కవిసిన 'యెడలన్, 

విరా, 8.229 

అతిబలుండు నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1, గొప్పబలము గలవాడు, 

సీ. నివ్వెఅవడిన యానృప నందనునితోడ, నయ్యతిజలు(డు మాయన్న 

యొకని [పాణంబునకును దప్పకుమయ్య యనియాన్స తిచ్చిన. 

బి, తపు(డు అను నగ్నియొక్క పదునై దుగురు పు తులలో. (బథమ 

వంచకమునందు నై_దవవా(డు, చూ. ఆర, 5.168 

'అతిభారపు మానిసి తత్స. తద్భ. మి, నమ, 

మిక్కిలి భూఖారము గలిగించు మనుష్యుండు, భూమికి బరువై నవాండు, 
మిక్కిలి దుర్మార్గుడు. 

చ. *..వీని వెనుకంజని కేమి తలంచియో మహీీవతులును వీరు 
గొంద అతిఖారపు మానిను లేమి నేయుదున్, ఉద్యో. 8.376 

'అతిఖారము నం. వి. అ. పుం, 

మిక్కిలి బరువు, దుస్సాధ్యము. 
కొ, వారల నోర్యుంగ మనకతి, భారము దుర్వార వీర్య బలయుతు 

లగుటన్. ఆది. 8.108 

అతిఫీనముము నం. విణ. (ఆ. ఆ. అ.) 

మిక్కి లి భయంకర మైనది. 
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వ. ఆయ్యవనరంబునం దక్కిన దొరలును దలపడి యతిఖీమంబుగా 

సం|గామంబు సేయం దొడంగిన. విరా. 9-179: 

అతిఖీము.డు నం. వి, అ. పుం. 

'తపు(డు' అను నగ్ని యొక్క కొడుకులలో మొదటి యెదుగురలో 
రెండవవా(డు. చూ, ఆర. 5-1 6 

అతిఫీషణము సం. విణ. (అం ఆ. అ.) 

మిక్కిలి భయంకరము. 
శా, జ్యాఘోషం బతి ఖీషణంబయి ధరాచ।|కంబునిండన్ వి-రా.4-202: 

అతిమా[తము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

కొలందికి మించినడి, అధికము, 

చ, +..భవదీయమై భో,జన మతిమా (తము, మవో, 44: 

ఆతిమానము సం, వి, ఈ సుం. 

గొప్పదనము, పెద్దటిక ము, సా_త్ర్విక భేదము. 

స్కీ నంభాతిమాన హర్ష ౦బులు సా_క్సికములు, అశ్య, 2_88. 

లో వార్ష ః_స్తంభోతిమా నళ్చ [తయ స్తే సా_త్సి కాగుణా; 

సం, భా. అక్ష, రియ 1 

అతిమానుషము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

మనుష్యళ క్రికి మించినది, దివ మైనది, 
చ, ...ఆతీమానువ వ్మికమశాలి వీని నెవ్యని కెదురంగరాదు, 

(దోణః: 5.848: 

అతిరథికు(.డు నం, వి. అ, పుం. 

ఆతీరథు(డు, చూ అతిరథుడు. 

వ, అయ్యిరువు రతిరథికులకు [బకట | పథనంబయ్య. కర్ణ. 1-191 

అలతీరథుండు సం. వి. అ. పుం. 

1. అనేక రథికులతో నొక్క.(డే పోరాడగలవాడు. 



ఆతిరేకము 
995. 

వ ఇవ్విధంబున సన్నద్ధుండై_ యతిరథ | శేష్టుండు రథంబెక్కి... 

విరా, 4-168: 

2, కర్లుని పెంవుడు తం|డి, ఆధిరథుడు. ' 

_ఇతండు నూతకులమువా(డు. ధృతశాష్ట9నకు న్నేహితు(డు. ఇతని 

భార్య యతిలోక నుందరి. ఛాధ యను నామె, వీరిరువు రొకనాండు 

గంగానదిశేగి స్నానము చేయుచుండగా (బవాహవశమున( గొట్టుకొని 

వచ్చిన యొక మంజూషలో కర్ణుడు లఖించెను. తర్వాత వారికి జౌరస 

సంతానము గల్లిను, ఆర. 8-849, మొ. 854. 

అతిరాతము సం. వి. అ. పుం. 

జో్యోతిషోమము నందలి ఒక భాగమగు యజ్ఞ ము. 
ల 

వ. అగ్నిష్టోమ, వాయమేధ, వాజవేయాతిరాత ఫౌండ రీకములన 

బర(గిన యధ్యర ౦బు లనేకములునేని. రో, L_.20& 

అఆతిరావము సం. వి. అ. పుం, 

ఎక్కుుప ధ్వని 

క. ...ఇట్లని, యతిరావముగా నొనర్చి నాకందనమున్. 

విరా. $-19- 

అతిరిక్రము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మిక్మీఆినది, మీరు మిక్కి లియినది. 

ఊం ...ఊ, రీంవరు డాతగళ క్తి కతిరికములై న నము ద్య ముంబులం,. 
దానలియం దలంచి నముద [గత లై. ౯ నుటొప్పడు. 

శాంతి. B_17¥ 

అతిరేకము నం, క్, ఆం పుం. 

పెచ్చు; అతిశయము, ఆధిక్యము. 
వ మదీయ వరిభవాతిశేకంబునకు నీ వు దేకించిన బనంబులు మనల 

భీదింతురు. విరా, 2.20% 
15) 
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అతశిలోకము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

లోకాతీతము, లోకము నతి కమించినది, ఆమానుషము. 

ఇ. ...రాజన్యమాన్య | పియాంగనలం చెల్ల బొగడ్త గంటి నతి 
లోకంబై న నీ మన్ననన్, విరా. 2-217 

అతిలోకుడు నం. విణ, అ. పుం, 

లోకము నతి కమించినవా(తు, ఆసామాన్యుండు. 

వ. నయవి(కమఃబుల నతిలోకుం డగు నతని నెక్కనికేనియుం బొగడ 

వలయు, _ విరా. 4-196 

అతివ దే, ని, 

1. స్రీ): 

క, అతివ తగునమ్మ నీ గృహ, మతి నిర్మిల చరిశ భరిత మని యీ 

యెడ మ,త్పతుల యనన్నిధినై నను, మతి నూజడియున్నచోట 

మవ్నన దవ న్ ॥ విరా, 2.94 

2. భార్య 

ప ధ్భత రాష్ట్ర సఖు(డైన యశిరథుండను సూతు( డతివలు 

ఆతివర్రించు నం, సం కి, 

అతి మించు, చా(ట్కు మీటు, 

ర్ ననుదృష్టివి ఆాయియు. గన్కకముం జూచుచు నక్సవమాధిగలితం 

బగు వృ, త్రము నడ పిన శబ్ద|బ,వ్య్మాము వణ్యానముల యోగి 

యతివ ర్రించున్. శాంతి, 5122 

ఇఉఅతివాదము సం, వి. అ. పుం. 

లౌకిక విషయ నంఖాహణము, అధిక |పనంగము, 

సీ +++దుగథిమానరాహిత్య, మతివాద వర్ణన మఖల భూతదయ... 

శే...వీని నల పుణఖ్యు. డథయు డై హి,కముల వలనను నాముషిై 

కముల వలన, శాంతి. 4.164 



అతిళ యిల్లు వీవీ 

ఆఅతివాయువు సం. వి, అ. పుం, 

మనా వాయనవు, [పచండ వాయుపుం 

సః, (వదర వేగమున నరాతులంగూల్చు పాస్టాకి చాయువునకు నచల 

మగును, . కర్ణం 2-95 

అతిశయము సం, వి. అ. పుం. 

1. ఆధిక్యము, ఎక్కువ, 

ఉ. ఆ కమలాఠీ రూపముహిమాతిశయంబు మనోవారంబు. 

విరా 8.32 

2, గొప్పదనము, 
ళ్లు 

క నిష్పావు(డైన ధరామరుండు, నెపుడు భఖీికయ (బఐదుకగునేని నట్టి 
యత (డు రైవ పిత క్రిములకు నతిశయంబు, గల్లుపా[తంబులగు 

దురు కౌరవేం [దం ఆను. 2-69 

అతిశయవంతము సం. విణ. క్. (అ-తీ-అ) 
ఆధిక్యము గలది, గొప్పదనము గలది, 

స్కీ తము నాచారంబు నతిశయవంతంబు అడ నవాంకార మొక్కింత 

యేని లేదుం శాంతి, 5-82 

అతిశయితము సం. విణ. (అ, అ. అ.) 

1. మీఆినది, మిక్కిలిమైనది. 
క, ఆతీశయిత పుణ్యదీప్తులు. శాంతి. $-902 

లీ. మీఅంబడినది ,అతి| కమింప(బడి ఫది. 

చ ఆతిశయితామరోత్తము( డవార్చలి తేజు( డజాతళ తుండు. 

ఆర, 1-61 

అతిశయిలు సం, అ, [కి 
యిం 

అధికమగు. 

లే, అ ర్థీగలవచ్చి వాత్సల్య మతిళయిల్లి, . విరా, 1-10 

2 నిజృంభించు. 
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శే, | పళయకా లానలమున, గండరించిన రూపంబు కరణి భీము, డతి 

భయంకరాకారత నలికయిరల్లై. విరా. 2-184 

అలీ (వి కెష్కం 

. నిఖీల ధ ర్మ్యాధర్మ నిపుణంబులై న శు ద్దాంతరంగంబుల నతిశయి ల్లీ 

విరా, 2-140. 

వ కావున మునివరుల నృపవరుల వలనం గలిగిన జన్మంబు లెల్లను బీజ, 

(పధానంబు లై యతిశయిల్లు. ఆను. 2.28 

4. వెంపొందు. 

శే నవాజమైన యలంకార మహిమ నతిశయిల్సి మవానీయ వై భవ 
౯ మెసక మెసంగ, వజలు నరపతి మందిర చ్వారభూమి, 

విరా. 8.74 

అతిసారము సం. వి, అ. పుం. 

విరేచనములు మిక్కుటముగా నగు రోగము, 

చ. జ్యరమున గుల్మపీడ, న తిసారమునన్ బలుపుండులన్. 

ఆను, 5-108: 

అలిసారు.డు సం, వి, అ, పుం, 

నితంతువు కొడుకు, జెళీనరవతి కోమరిశతయగు అజితయను దానిని 

న్వయంవరమున వివావామైన యయిదుగు రన్నదమ్ములలో వై దవ. 

వాడు. ఆదీ, 7-277 

చూ అదిత, 

ఆతిన్చుటము సం, విణ. (అ. ఆం అ.) 

మిక్కిలి ధృఢ మైనది. 

ఉ. సారథింజూచి నీవు రభనంబున( బూన్నుము ఘోటకంబులన్, చేరి 

దదీయ వర్ణము లతిస్ఫుటబంధము గా(గ౧బెట్టు.. _ విశ్చా, 8-148 

అతిస్పురణ(ము సం, వీ. అన. 

(ఇది చరి ాదులలో( జేరినందువలన 'ము' వర్గమునకు లోపము బహు 

శము) 



అతీతుడు 999 

దురూవా, దురాలోచనము. 

తే. ,...ఖీము. డీతం డొంటి యగపడ్డ చోటన యుక్కడంగ( బొదివి 
చంవుద మని యతిస్ఫురణనేసి, . భీష్మ 2.857 

అతిహీనము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

మిక్కిలి నీచ మెనది. 

క, =..చెప్పకు తద్వి ధాతిహీనవ చనముల్ ం విరా. 1.827 

అతీందియము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఇం దియముల కందనిది, ఇం|దియ ముల క్యప్రాష్యము. 
క, అనుపమ మజర మతీందియ మనామయము,. శాంతి. 6-27 

అవతీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1, అతి (కమించినది. 

మాలిని. వరిచయకలనా లబ్బవ్యయాతీత సౌఖోో_త్తర మునిజన 
వృానా్యాద్యన్రరాళ | పతానా. విరా. 2-865 

2. కడవ(బడినది, అతి కమింపబడినది. 

న, అతండు నజ్ఞాతవత్సగం బతీతంబగుట నిరూపించి. విరా, 4-14 

శీ కడచినది, గతించినదిం 

వ, ఆతీత కల్పాంత సమయంబున. ఆర, 4-251 

కే కడచిన కాలము, భూతకాలము, ' 

వ. అతీతానాగత వర్తమానంబు లెల్లను చెల్లంబుగా నెలుంగుదు.. 

ఆది. 6.219 

అకరీతుండు నం. విణ. అ. పుం. 

1. చచ్చినవాండు. 

వ. మజియు నతీశానాగతులై న నిజవంశంబుల రాజుల కెల్ల వంశక ర్త 
యయ్యొ, ఆది. 4-110 

2, అందనివాడు- 

వ. అపమేయ |వభావ భావనాతీతుం డయ్యును నవ్పరమేశ్యరుం 



అతులము;: 

విరా. 1-10 

£80 

డా|శీతులకు నత గంత సులభుండు, 

అతులము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

సాటిలేనిది, 

తలే, ,..నా యతుల బాహుబలము. జెనయంగ భవదియవతుల కార్చు. 

మూడు లోకంబులందు నెవ్వాండు లేడు, ఏరా, 2-56: 

అతులిశము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

పొటిలేనిది, నిరుపమాన 'మెనది. 

కొం మన చూడి కి | వే గయి యీతని యతులితముూా ర్తి యత్యుచా. 

_త్తతం గడు నొ,ప్పినయది. విరా. 4-267 

అత్ఫపు(డు సం. విణ. అ. పుం. 

తృ్లిలేని వాడు. 

వ, పలుమాలు రాజుల 'ెల్లను బొరిగొని పరశురాముం డతృవ్తుండై . 
' శల, 2= 199] 

అతృ్భషస్టుండు సం. విణ, అ. పుం. 

తన లేనివాడు. ఆశ లేనివాండు. 

క. అనవాంకారుండు న|క్రో,ధను(డు నతృష్ణుండు నై నతడు శుభ, 
మశుభం, బమ భేదము బొరయండు, శాంతీ, 56-327 

అత్త చే, ఏ.. 
1. మగని త ల్లి, 

క చెలులై నం జూడ బయ్యెద, దొల(గుటకును సిగ్గువడా వధూ జన 
తతి య,త్తల యెదుర నేకవ్యన్ర్రంబులతో నంగములు వికృతి. 
బొందగ( నడచెన్. స్రీ 1.99: 

క, నతతంబు నత్తదూటుట(, బతియెడ దుక్చి తయగుటం బర మాన్నము. 
నొ,క్కత సేవించుట నగు దు,ర్లతి విసములు డాంచికొన్న కవకుం 

వు గలుగున్. ఆను, 8-244, ఆశ. 9-148 
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2 పితృ సోదరి. 

వ.మా య త్త సాత్యతి నన్ను6 (కార్థించుటం జేసి యిద్దు రాత్ముండు. 

చేసిన యప రాధశళతంబు నసహించితి, నభా. ౨-68. 

దీనికి మూలము “ఆత్తు' ధాతువు; ఆత్తు =  సంట'ధించు, కలియు 

కూడు= నన్నిపాత సంబంధము గలది గావున అ_ళయను కృదంశరూపము. 

దీనినుండి యుశ్చన్నమగుచున్నది (అత్తుకది అత్త) అందును ఒక వ్య కికిని. 

మలొొక వ్య క్రికిని మధ్య సంబంధమును గల్పునది గావున ఈ పదము భార్య 

యొక్కయు భర్రయొక్కయు తల్టులయందే రూఢి కెక్కి శత్సంబంధము 

నకు అనుకూల మైన వారగు తండి యప్పచెల్లెలు, మేనమాను భార్య 

అను వారి యందును బర్యవసించుచున్నది. కావున ఇది చేళ్యము. 

అ తమిలు దే, అ. కిం V అతు -అ తము, అ తమిలు 

ఓరగు, వాలు. 

వ, విదురుండును మణిమయ పీఠతబున( గృమ్లని వెనుకదెన( దదీయో. 

న్నత పీఠంబునం గరం బత్తమిల్సి యుండె. ఉద్యో, 8-268: 

అతల దే. పి, 

ఆతల్క ఆవల, 

క, వాయువుల నియతవృత్సి మ,నోయంతణ బీొమల నడుమ: 

నూల్కొొలలిపి విచ్శేస్టాయిత శరీరు(డై మూ,ర్థాయోజిత ములుగ€ 

జేసి యత్తల+ జేర్చున్. శాంతి. 4-165, 

అ తళము దే. వి, 

[పాసము, ఈక, బళ్లెము. 

ర. వెనుగడంత దొడ్డయత్తళ, మున వై చిన నక(డు వగార్శ ముని (గి. 

రథము మీ(,దన పడిన గనలి యప్పాావని పొది వెను గౌర వేం[ద 
వాహిని కడ(కన్ ళల్య, 1-881 

శో పతస్మిన్నంతరే శూర స్సౌఐలేయః పశాపవాన్ 

(పానేన సహదేవస్య శిరసి పావారర్భ్ళ ఎమ్. 

సం. భా; శల్య. 20-16 
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అత్తు చే. అ, (కిం 

ఆన _క్రిగొను, 

లయ[గాహి :- రి త్తలగు దుర్వచన వృత్తులను నొండెరుల స త్తికొని 

మాంనం, బ త్రి తినుటన్. ధ్రీ* 2-8 

"అత్యంతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) (అత్తి -.- అంతము) 

1. అధికము, 

వ. అవర మేళ్వరుం డా శితులకు నత్య్థంత సులభుండు. విరా. 1-13 

బీ. తుదలేపిద్కి శాశ్వత ము, 

ఉ. నీకు ఏకు నుదారసౌఖ్య మత్యంతము నవ్యయంబునగు నందలి మాన్యులు 

స్తు తింప(గన్ . మహా, 66 

అత్యవీతము నం. విణ, (అ. ఆ. అ) (అతి - అతీతము) 

1. మిక్కిలి చేజై నది. 
క. ఆగు నీత తము సత్రా,దిగుణ తయ వికృతి కత్యతీతంలై 

శాంతి. 4-94 

అత్యధికము సం, విణ (అ, ఆ. అం) (అతి -- అధికము) | 

మిక్కిలి యెక్కువయైనది. 

చ, ...నన్ను నృత్యధిక మనోజరాగమతియె కనుగొంచు. 

. విరా. 2.170 

అత్యయము సం. వి. ఆ. పుం. 

l. (పశయము, ప్రళయ కాలము. 

మ,, ఒ.అ,త్యయ కా లజ్యలనోద్ధతిం గవిసి యేకా జాహిణిల [దుంవలన్. 

[దోజం 5.400 

ఆతకయ సమవర్తి చాడ్నున, = కర్ణ, 1-120 
2. నాశము. 

క అత్యంత. (పబలంబులు, చైత్య వికారములు dA [ప్రాణములకు 

థ్రీ! మూతగ్టయముం "జేయ మవొద్దత్యంబున నెలవు వెడలందలీమి 
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నుచరితా. అశ 1.169 

8 వోని, కీడు. 

క చను బొొంక(గ( (వాణాత్యయృమున నర్వ్యధ నాసహరణమున, 

ఆది, 8-178 

అత్యు[గ్రము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) (అతి [-ఉ(గము) 

మిక్కిలి (కూర మెనది. మిక్కిలి భయంకర మైనది. 

శాం == శస్తాగన్రజా, లోవ్తిస్ఫార చతుర్విధో జ్ఞ gల బలాత్యు గంటు. 

వరా, 4-62 

అత్యుద(గ్రము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) (అతి + ఉత్ --అ|గము) 

మిక్కిలి భయంకర మెనది. 
క. తరణియు దుఃఖతశయగు న్కతరుణిం గాచుటకు నత్యుద[గ భుజా 

విన్ఫురణాఢ్యు నొక్కరక్కనుం, గరుణార్జ్భమననస్కు-( డగుచు 

[గక్కున. బఐనిచెన్. విరా. 2.110 

అత్యుద(గు.డు నం. విణ, అ. పుం. 

మిక్కి లి భయంకర మైన వాండు. 

తె. సింవాబలు( డత్యుద | గుండై రిగురుంలోండి, పజ్జ' గడువడి: దగిలి 

కోవంబు గదుర నొడిచి చలపట్టి తిగిచి మహో గవృత్తి( గొెంకు 

కొసరించుకయు లేక కూల దాంభె, విరా, 8.128 

అత్యుద్మగత సం. వి, ఆ. స్రీ: 

మిక్కిలి భయంకరత్వము. 

తే సింవాబలు( డత్యుద( గత. జిగురు(బోండి, విరా, 2.128 

(నం-ము; అకా. పతిపాఠము) 

అతు షము సం. వీణ. (అ. ఆ. అ.) (అతి [ ఉన్షము) 

మిక్కిలి వేండియైనది. 

క. = ==దవదవానా,త్యుష్ట |పశాపదీవులు, కృష్టాసోవరులు దల. 
ప గేవలులె నృపా. ఉద్యో, 2.178 
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అతి సం.వి. ఇ. పుం. 

1. సప్రర్దులలో నొకబుపి... (దోణ, 5-808 చూ. సప్త ర్లులు 

2. _బహ్మామానస వుతులలో నొకండు, (వినవు) 

కే . వ్య, తల్నగతు(డైన నాభిం బక్మంబుదో(చె, నం దజుండు పుట్టి: 

సృజియించె నందనుల మ్కనంబునన స స్వవ్దస (ఖ్యుల నరవరేణ్య. 

వ, మరీచియు న్మతియు నంగిరసుండును బులస్తుండును బులహుం. 

డును (గతువును దకుండు నెనం బర(గువారలు. 

శాంతి. 4.905, 206; శాంతి. 6-41 

ఈ అ|తియే స ప్తర్ణులలో నొక(డై యుండ వచ్చును. 

ఈత (డు శుక్రము ఇంద దై_వత ము అని జనులకు( చెలివెను, ఆది కార 

ణముగ శుక్ష మునకు “ఇం| దెియము' ఆను వేరు వచ్చెను. శాంతి. 4-807 

ఈత(డు మరీజారిదులతో. గలిసి విష్ణు నుద్దేశించి తపస్సుచేసి తన చేత 

(బణీతంబై సకల జగ౦బులకు హితంబును మర్యాదా పవర్తకంబు నై 

శా స్త్రంబు వెలుంగునటుల పరము వడచెను, శాంతి. 6-859 

లీ ఒక (శావ్మాణుండు, 

చ, వినుత చరి తుం డ(తి యను విపవరుండు త పంబొనర్పుగా. 

చూ వివరము = ఆర. 4.199; మొ 205 వ. 

పరికించి చూడ(గా ఈ మువ్వురు నొక్కరుగానే కనిపించుచున్నారు. ఈ 

అతిని బెష్కతావుల మిగిలిన (బహ్మమానన పు|తులార్వురి తోడను 

గల్పియే చెవుచున్నారు. ఈ విహ్గమానస పు తులు ఏడ్వురిలో శాంతి 

పర్వము చతుర్థాశ్వానమునకును మష్టాశ్వానమునకును భేవము గన్పించు 
చున్నది. వరునలో భేదమట్టుంచి చతుర్ధాశ్వానమునం చెప్పంబడిన యేడవ 

వా(డను దతృునకు మాటుగా షష్టాశ్యా సమున వనిషు(డు 'చెప్పజడి 

నాయడు, మూలమును దీనికనుకూలముగనే కన్చించుచున్నది. 

ళో. (బవోసశ్రమససృజే పు(కా న్యానసాన్ రతన ప్పమాన్, 

మరీచిమత్యంగిరసౌ పులన్యం పులవాల। కతుమ్. 



ఆధర్యుండు శశి. 

ట్లో. శురీచిం కాళ రిపం తాత పుషతమ్మగ జమ్మగ జః 

మానసం జనయామాస శై జసం [బవ్మవి త్రమమ్, 

నం, థా. శాంతి, 207, 17, 18. 

చూ. ముషి, 

అధర్వ్యణము సం. వి, వూ పుం. 

నాల్లవ వేదము. 

ఆం... అవి |కోమంబున బు న్వేద్యమును యజున్ఫు సామము 

నధర్వణము్యను సారభూత భవ్య సంభాషణము నేత, ఆను, 1-162: 

ఇది వేదములలో నాలవది ఇందు శతు వినాశకములును, పాపనిబర్హణ. 

మలున్కు ఆపాయ నివర్రకములును, సౌఖ్యాపారకములును నగు వెక్కు.. 
విధములైన మంత భాగములు కలపు, మజియు దక్కిన వేదములందు. 

వలెనే వై దిక క్రియల యందు కం దాద్య ధిరేవశాకములగు మం తములు 

గలపు, ఇఏ తొమ్మిది శాఖలును అయిదు కల్పముళలును గలిగి యిరువది. 

కాండలయందు. గలదు' ఇందు ముఖ్య (ఖావ్మాణము గోవధ | బాహ్య, 

ణము, ఈ వేద సంజంధమైన యువనివత్తులు ఏబది రెండు అని చెప్పుదురు. 

మటిక్ొొండణి లెక్కన ముప్పదియొకటియే యగుచున్నవి, 

అధర్వము నం. వి, అ. పుం. 

అధర్వణ వేదము, చూ. అధర్వణము, | 

కో, ఆరుణంబులును సకంటక, తరుభవముల( గటుక గంధధాముములు 

నొన్కర్తురు ఛా తవాభిచారిక, కరణమున నభిర్వ మాం తికత 6. 

గునుమంబుట్* ఆను. డీ. 

ఉఅధరు(డు సం, వీ, అ, పుం. 

1. ఒకానొక అగ్ని. చూ, ఆర, ర్=16 0 మొగలు 174. 

2. తిపురాసుర నంవోరము సేయ (బోవు శివుని రథమునకు చ| కరకు (డు. 

వ, ఆన్యేచాళ్యంబులం బఅఠిప నధర్వాంగిరసులు చ కరతకులయి. 

చనుదేర, కర్ణ, 1.298: 



ల్లీవీ6ి అదండ్యు(డు 

-అదండ్యు(డు సం. విణ, (అ. ఆ, ఆ.) 

శికింప(బడ( గిన వా(డు, 

సీ అదండ్యులు ధరణిదివిజులు .., శాంతి. 2.219 

“అదకతఠము నం. వీణ, (అ. ఆ, అ.) 

నమర్డ ము గానిది, 

మ. ...అన్యసాధనభిదాద క్షంబునై_ నర్యలో,క మనోజ్ఞంబఖి దివ్యమె 

వెను(గు నగ్గాండీవమన్ చాప రత్నము నిచ్చెన్ వరుణుడు పార్టు 

నకు, ఆది, 8.2658 

“అద త్రము సం, విణ. (అ. ఆ, అ,) 

ఈయ(బడ సిది, 

వానికి నద త్త |పతివచనుండై నం నభా. 2-210 

“అదను చే. ఏ. 

సమయము, తటి. 

తే, అదను నెటీ(గించి నా కడ కనువు నొక. విరా, 2-295 
ఆ, అదను దప్పకుండ నమ్మ హాత్ముల నెమ్మి(, బిలువ(బంచి. 

ఉద్యో, 1-241 

.అదయత సం. వి, ఆ, స్రీ: 

దయలేమి. 

చ. ...నొం డదయత సూతనూతి సభ నాడిన మాటకు. జాల 

నొచ్చి, ఉద్యో, 1-114 

“అదయము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

దయ లేనిది. - 

క. ఇదియెల్లను నొకతల యీ, పదమూం.డేడులును నాకు వావ 

కొడుకుచే, నదయమగు కూడు గుడుచుట్కయది యొక్కల 

యయొ్క నేమి యనం గల దనఘాం ఉద్యో. 8-192 



అదరులు 28T 

అదయు(డు సం. విణ. అ, పుం. 

దయలేనివాండు. 

క, అ,య్యదయుని ముట్టుకొని నామమడచుట డక్కన్, 'సౌ ప్రి కలివి 

అదరిపడు బే, అ, కి, 

1. కోవముచే మిట్టిపడు- మిడిసిపడు- ఎగిరిపడు _ ఉ| దేకించు, 

కం గోవులకు వెనుకమై వెన బోవుచునున్నారు గడవం బోవక 
యుండం బోవలయున డ్రవడి యెడు, దీవస మెద గలి7నేని దేవర 
కడకున్, వ అనిన విని విరాటు( డదిరివడి. విరా. 8-188 189: 

2 భయపడు, ఉలికిపడుం 

మ. ఆదె కౌరవ్యు లశ కదుర్భనత సేయంబూని వె( బాటం జూచెద. 
రమె శై దమచేళ. దీలనె జయశ్రీ శాంతు బై త్యాంతకుం,. 

బొదువం దారు దలంచుబుల్లి ననలంబుం జీర బంధింప(గా, మది 
నూపొంచిన యట్లు కాక తమ దుర్శం|త6బులం బోవునే, 

వ, అనిన విని విదురుం డదరిపడి వై చిితవీర్యున క ట్రనియొం 

ఊద్యో $89686 

లీ. నం భమము నొందు, ఆచ్చెరుపాటు నొందు. 

ఆ. ఇత( డవూర్వ మనజు( డెందుండి వచ్చెనో, యనుచు నదిరివడీ. 

లశాంగు లెల్లి, నాసనములు డిగ్గి యప్పుడభ్యుద్గత , వెరి మనము. 

లందు వార్ష మెనంగ, ఆర. బి_లీలి 

శ్లో, తతస్తా నై వధం దృఖ్ల్వా సం భాంళాః వరమాంగ చా? 

నం. ఖా, ఆర, $55-15' 

అదరు దే. అ. కి, 

1. పడశు, చతించు. ” ' _ 

సీ. వాదయంబు తటతట నదరంగ ఇెలుకుజు, నిరా, 4-80 

అదరులు దే. ఏ. బ, 

మిడుగుజులు, నిప్పుకణములు, 
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కై దవుల నదరు లెగయంగాన్. థీవ్మ* 2-171 

చదల నదరు లెగయ. ఆర. ఈ-15 ! 

ఆదర్శనము సం, ఏ, అ, న, 

1, కి నంబడకుండుట, మటు(గుపాటు. 

వ. థీమ నేను వారింబడిన నుదర్శనుండు దదీయ శరజాలంబుల నదర్శ 

నగనతుండై పదంపడి త చ్చరవిఖండితకంఠుండై న. శల్య. 1.3860 

ల, అజ్ఞానము, [వకృతి. 

వ, ఇది యశరతర వివేకంగ బేకం బనేకంబు దర్శనం జదర్భనంబు 

ని_స్స తంబు ద_త్తంబు. శాంతీ, 6.84 

అదలించు దే, స, (కిం (పే. 

బెడ రించు, తర్చించు, గద్దించు, జడివించు. 

వం అప్పు డళ్వనశ్రాను యజువదినాల్లు నారనంబుల నొప్పించిన నన్న 

రుండు నిలునిలుమని యదలించినం చెరలి యతండు కరుల గమిం 

జొచ్చె. [(దోణ, 4-248 

“అద చు థా స్త + 9 ద ణా of లుచు డే, స, [కి (వే (రూపాం) అదల్బు స్వార్థము అదలు 

గదించు, భరించు. 
(గ) జ 

క, బవరము గీడని యెజు(గుదు, నవినీతుండైన కొడుకు నదలిచి 
యుడుపం దివిరియు నోరాడమిదై ,వ వళం బప్పనీకి మనకు వగ 

పిణేలా, . ఉద్యో, 4.188 

క దురో, ధను డదలిచి సర్వసై న్యతతి( బురికొ ల్పెన్. 

భీష్మ. 2 _ 216 

'అదలుపు చే, వి, (రూపాం) అదల్పు 

గద్దింపు, బెదరింపు. 

డే. ..... ఈఅ తాటి, యదలుపుల వావానంభులు సిగ్గరి పఅచె.. : 

(ధోణ. 8,48 



-అదల్చు ౨౭0. 

ఇఅదల్చు చే. న. కి, (పే, 

వదలించుు తొలగించు తప్పించు, (జుట్టు) విదల్చు 

మ ఆనుచున్ |గక్కున లేచి రోవ కఠినంబౌ వోన మా సూతు 

"నె, మన ము ద్వేగము. బొంద. జేయ బలసామ గీ సముజ్ఞ ఎంక్ణం, 

బున వానిం దలపట్టి వంచుటయు 'నేపుం జేవయుందో.ప వాం డను 

మానింపక బెట్టధల్చికొని కోపాటోపదీఫూంగు(డై . విరా. 2-840 

ల్లో సశేశీఘ పరామృష్టో బలేన బలినాంవర॥, ఆతీప్య కేళాన్ వేగేన 

బాహో రావా పొండవమ్ నం.ఛా. విరా. ౯-53 

“2, కోపముచే మందలించు. 

వ- తదవసరంబున శిఖండి దేన్యకతున 'కెదిర్చిన నొండుసేయ నొల్లమి 
నాతండు కోదండంబు. దుండంబులు నేసి పిలటుసనం 'జేయుటయు. 

బాండ వాగజుండు వాని (పతిజ్ఞావ చన ౭బు లె_్తి చెప్పి మొగ 

మోడక యదల్చినం బురికొని యపాంచాలపతి సూనుండు సుఠ 

నదీనూను మార్కొనుటయు. భీష్మ. 8-55 

రి వెడల(గొట్టు, త లీమి వేయు. 

ఆ నీరువట్టు | శమము గూరిన నీమీ(డి కరుణ వచ్చినాండం గాదు 
నా క్కయర్థిం (చావు టొప్పు ననియె నా చండాలుు నలుక మెయి 

నదలల్బె నత్తపస్వి, 
వ. ఆదల్చిన నతండు సారమేయంబులుం దాను నంత ర్రానంబు సేసె, 

అళం. వ-55, 56 

శ్లో, సత థానిళ్చ్భయాత్తేన [ప తాగాఖ్యాతోమవోత్మ నా, 

శ్యాథిః సవామవో రోజ తశై_ వాంతరధీయత, సం, భఖా,అశ్య, ర్5.26 

4, తరించు. గరించు, కూడదని గటిగా. జెప్పు, 
వ్ జ ట 

ఆ. ధర్మజుండు థీముం దగు వచనముల న,దల్చె నరుడు  మ౭ంకియు. 

దగడ పూజ, కాంబికేయు. డిట్టు లనకుము, ఆశ, 1.118 

శో, త మేపం వాదినం 'రాజూ కుంతీపుళో యుధిష్టిరః, ఉవాచ వచనం 

ధీమాజ్లోషమా 'న్ఫే ఇతి క_ర్త్సృయన్ నం. కా, ఆశ, 12-24 



240 అదల్బు, 

అదల్పు దే, వి. 

అదలుపు, 

క హుంకారములు నదల్పులు, జంశకెలు ధిక్కరణములును నంన్తుత 

ములును వీ,రాంకోకులు నిస్సాణజ, థా ం౦కృతులును గలసి యుద్భ, 

టంబుగం బెటిగెన్. భీష్మ. 2-188. 

అదానిసం. వి.. ఈ. స్రీ: 

చాసి కానిది (అచాసి ౫ చాసి) 

ఆ. ధన్యులార, యే నదాసిశే చాసిన్సే యెటుంగం జెప్పి పనుపుం 
డెల్ల దాని, నభా. 2-ల్రికశీః 

అది దె. సర్వ. మవాతి, అమవాత్ 

1, ఆమె, (స్రీ . 

కతన భార్యకు రాధకు నిచ్చిన నదియును గరము సంత సిల్లి, 

ఆదెం రీ. శ్రి2' 

క, బల వి|కమనంసన్నులు, గలశేవురు చాని పతులు గంధర్వులు, 

విరా, 2-72: 

2. తచ్ళజ్ఞ్యర్థకము, అమవాత్తు. 

వ. వై శంపాయను వలన వినిన కథ యగుటం జేసి తత్ప'కారంబున 

నడ పె నది యెట్లనిన, విరా, 1-48. 

'తే. ఎల్లియందును చా వసియించుబుల్ల యడియుం దనయందు వసి 

యిం౧చుటం|డు. ఉద్యో- 2-826. 

క, త్రన్నగమునందు గాండినమున్నది యదిగాని, విరా. 4-106. 

§. సంబింఢార్థమునందు పదముల కను పయు క్ర కమగునుం 

ఆ. ఏది కులము నామ మెయ్యది యెవ్యరిదానవు. విరా. 1-812: 

(ఎవ్వరి దానవు- ఎవరి! సంబంధించిన దానవు, స్యామిస్యామ్య సంబం. 

ధము) 

తే, ,..నీవరుగు మార్య,వర్య యొవ్వరి దూతవు చారి కడకు. 
స్వర్ణ, 27 
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= ఆ ఏ నెటు(గ నిన్ను నెళ్కడిదానవు. ఆది, 4-78. 

(ఎక్కడి దానవు = నీవుండ నాధారమైన స్థల మెద్ది?) 

(ఆధారాధేయ భావము) 

ఓ. [కియలవై వచ్చి విధి (పార్ధ నాశీ రాద్యర్థ కములం "దెలువును. 

అందు( గొండొక కాలం బుండి వచ్చునది యని పంచిన 

(విధి) ఆది. 6-187 

విష్ణుని దివ్య వచనంబుల చొప్పున నడచునది. (విధిశాంతి. 6-416. 

కట్టుగా దట్టని చక్కం ెట్టునది. ((పార్భన) ఉద్యో. 8-272 

సీవు నాకు నాగ్నేయా,న్త్రం బిచ్చునది (| పార్టన) ఆది. 7-51 

యువగ్దదన్వయంబు భార్గన కుల నంబంధంబున జన శ్లాఘనీయం 

బయి వలయం గలయది. (ఆశీన్సు) ఆను. 2-881 

5. నిశ్చయమును చెలువును, 

మీమీ కడనున్న [బహ్మ్ వాత్య | పవేశింపంగలయది, 
అ 

నీ కెట్లు (పియం బట్టు కాయగలయది, శాంతి, 2-11. 

6. [కియాజన్య విశేషణముల మీ(ద వచ్చి భావార్థమును చెలుపును, 

[శమమున నిం[దియములు లీనమగు నది నిద. శాంతి. క-కీ 26. 

(లీనమగునది = లీనమగుట) 

క, ఆహితుల నెల్లి విధంబుల, వివాతుల(గా 6 జేయునది వివేకము 

(చేయునది = చేయుట) నభా 2-271 

తమ వావిర్భావములు గొనుదాని కనిన, కాంతి, 56-482 

(కొనుదానికి = కొనుటకు) 

"74 (కియా జన్య విశీషణములకు విభక్తి వివజీ౦చునపుడు ఆను[ వయు_క్ట' 

మగును. 

చేయునదిలేక చింతిల్లుచున్న చాన. విరా, 8-216: 

కాకి యనుదానికి నులూకంబులు పుళై. ఆది, 8-2 

. 16) 
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నా వేండిన దాని నిమ్మనిన. | ఆది. 4-176 

శి [కియాజవ్య విశేషణముల మీద అనుపయుక్షమెై (కియార్థమును 
బూ_ర్రిచేయును. 

కోపి*చి-గాంఛారి శాపమిచ్చిన యది. . - మౌన. 181 

మది కధికఆలై తో(శచినయది, [దోణ. 8-296 

పాపక్యంబు బొరయకున్న యది, శాంతి. 1-820 
- క, అసం,ఖ్యకవిధమై పరంగుచుండునచి మనుశేం|[చా. శాంతి. 6-96 

శ్రి (పా ధాన్యము 'దెల్పుటకై ఇావార్థకము మొదలగువానివై నువ 

యోగింప(బడును, 

“ఎెండంగా6 బడుటది చెద్దసావు, ఆను, 2.348 

విదర్భ యనునది యొట్టిది ' ఉద్యో, 2-820 

ఆశ యనునది అనంత మైయుండు, శాంతి, 8-150 

10. పొదవూరణముగా నుపయమోగింపణడును 

వా స్తిపురం బది రాజథానిగాన్. ఆది, 5.6 

నీ దగుకోర్కి దీర్చు టది నాకు [వతంబు. ఉద్యో. 1-89 

. మనః పీ,తిదమగుచు చాదిపర్యంబిది వినగా నొప్పు భారతాఖ్యం 
బగుచున్ . ఆది. 1-కీ5 

అదిగాక చే. జాతీ. 

అదియునుగాక్. 

కః నూటలు సెక్కాడితి వీ,పోటు మగలు వినయ ని.క6 బోవుట 

దగ కప్పాటన నరిగాక్ తమని పాటును గన్నారల గంటి 
పాజకు మింకన్, (దోణ, 1-904 

అదితి సం.వి. ఇ. (స్త్రీ. 

కిశన్లపుని భార్య. "దేవతల తల్లి, 

 (శ్రీమ న్నారాయణు. డా యా యవశారము ల త్తనున్నపుడెల్లి నీ 

'యదితి కళ్యపులు నుద్భవించి (క్రీమన్నారాయణుని గనుచుందురు) 

విరా. 1-64 



అదియుం గాక పీతల 

'అదితితార సం. వి. ఆ. స్రీ అ. న, 

వునర్మను నక తము, 

ఈ నత్ష్యతమునందు పులగము చానము చేసిన నుత్తమ ఫలము 
గల్లును, ఆను. 2.878 

ఈ నథ(తమునందుం జేసిన కృషి చక్కగా ఫలించును. 
ఆను, 8-168 

అదిమికొను చే, స, |కి. 

ఓ _తిపట్టుక్" ను, కా(గలించు. 

క. ఆనీ దాని చేతికిచ్చినం గొని యురమున నదియు నదిమిళొనియె. 

ఆరం 7.858 

*ఇఅదియటులుం డె, అదియట్టులుం డె దే. జాతీ. 

ఆ విషయ మట్టుండనిముు- అది యంతియే- చాని యందేమి లోపము 
లేదు, కాని 

సీ, అన విని బలి చేవతాధీశుతో నీకు, నా విభవంబు గానంగరాదు, 

గు ప్రమైయున్నది గువాయందు నా కిచ్చ,వుట్టిన నిష్పుడ పొలిచి 

తో(చు, నది యటులుండ నీ వధికుండ వల్పుల, 'యెదుర రజ్జుల 

వల్కు కుటివెంపు. శాంతీ, 4-992 

క, అది యట్టులుండె నీతోం బదరం బనిలేదు నాకు. శాంతి. 4-409 

"అదియుంగాక; అదియంగాక; అదియునుంగాక; అదియునుగాక 

దే. జాతీ. 

మణీయు, అంతేగాక. 

నా మదికిం జూడ మేలై యుండ దదియుం గాక. సౌ ప్తి, 1-48 

సీ, వగతు నదియుగాక తగవేది యమ్మృ్మత్స్య, మేదినీళశ్వరుండు వినో 
దమునకుం విరా, 2-195 

అరియునుంగాక'. వీరా, 1-117 

చ. అదియునుగాక కోలుపులినై నను, విరా, 1-88 
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అదీనము నం. విణ. (అ, ఆ. అం) 

ఉదార్యమెనది, దీనము గానిది. 

వ. అనిన విని వృ(తుం డదీనంబులు నమృత స్వరూపంబులు నగు 

భవదీయ వచనంబులు వినికిం జేసి విశుద్దుండనై తి, శాంతి. 5-422: 

అదీను.డు నం, విణ, అ పుం, 

ఉదారుడు, దీనత్వము లేనివాడు. 

కం ,..ఆత( డ,దీనుండై యతని జ్యతుదేశం బేసన్. |దోణ. 1-16 

అదీపిత సం. బి ఆఅ, (స్త్రీ 

ల ఆ పకాశత్వము, వెలుంగొందకుండుట, 

క, స్వాపావస్థం కృతి క్కదీపిత వాటిల్లునపుడు( చెలి వెడలక. 

టి, _. శాంతి. 4-828. 

అదీర సూూతము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 
యె 

దీర్చ సూ[తము కానిది, చిరకాలము చేయుటలేనిది తొందరగా నిర్వ 

హించుట గలది. 

వ. ఈ యుపాయంబులలో నెయ్యది యుచిత౦ంబును నపగత దోషం 

బును నదీర్ధనూ | తంబును నగు నట్టి చానిం జెచ్చెర ననుష్టించు 
లు అ 

అదుము చె. స, కి. 

1. నొక్కు, [కిందికి దొక్కి పట్టు. 

క, జలజాకు(డు గని పంచాం,గుళ మా్యతము రథము ధరణి (గుంగ 

నదుముడున్. కర్ణ. 3-819 

2 కప్పు, ఆచ్చాదించు. 

వ. అని పయిచీరచెజంగు మొగంబున నదిమికొని యేడ్చిన( గృమండు 
వివిధ వాక్యంబుల నచద్దేవిం దేర్చి. శల్య. 2-874 

ఖై 

ళో. వవ ముక్యా తు వచనం ముఖం (పచ్చాద్య వాససా 



అదురు ‘MP5 

వు తళోశాభిసంతప్తా గాంధారీ |వరురోదవా, 
సం, థా. శల్య. 68-69 

శీ, అదల్చు-గద్దించు- మందలించు. | 
ఆ. ధర్భ్శజుండ్ను భీము దగువచనముల న,దల్నె నరుండు మరియు 
దగ పూజ, కాంబికేయు. డిట్టు లనకుము మనకు న, గజిని 

బనుపు సేత [వతముగా రె, | 
క. అని భీము నదిమి విదురుని గనుగొని. , ఆశ. 1-119 

4, ఆడ(చు, నివారించు, పోగొట్టు, 

క, [చెపదియు సుభ ద్రయు నం,తావం బందుదురు పొండుతనయులు 

దలరన్, భూపాల భవజ్జనకుని, చూపందణ మాననముల శోకము 

నదుమున్, అగ్రం 2_18 

ళ్, లోటటజచుకొను, నిర్జించుం 

సీ. నిజమహీమండల (వజ. (బీతిం జఇంచుచు/( బరమండలంబుల ధరణి 

సతుల, నదిమి కప్పంబులు ముదముతో. గొనుచును, . 

ఆది, 1.1; ఆది. గ్ర 125 

శి 
1 

“8, ఒత్తిపట్టు, 

ఆ. ఎత్తికొని చనంగ నిమ్తుగునట్టుగా, మెదలుచున్న (వయ్య 

లదిమి రెంటి గూడబట్టి నవియు గూడి యొండొంటితో(, జక్క 

నంటి రెండు నొక్క(డయ్య, . సఖా, 1-147 

అదురుం[దిర్క దే. వి. 

పళుఠోగ విశేషము 

వం ఉంగిడి యదురు (దిక్క యగువానికి నా చేరు సెప్పీనం జాలు. 

వరా, 1-286 
అదుర్చు దే. అ. |కి. 

అదురుచు- వడ(కు- చలించు, 

"మం. ధరణీచ[కము దిర్జిరం దిరిగె 'మార్తాండుండు గుంరీభవు తిర 
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ణుం డయ్యు దిశావితానము వడం*౩క్ మిన్నద్నెన్ మహీథర 

సంతానములోలి [గక్కదరె., [దోణ, 4-877 

అదూష్యము నం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

నిందింప(6దగినది. 

శే, ...మవోతుగ్తలు దక్కు నున్మారచరుల, దండితుల( జే(త వినమె: 
యధర్మమడ(గు, ధరశ్రమెసంగు దండము ననర్థంబు గామ, మును 

నదూమ్యంబు లై సిద్ధిం బొందు నధిప, శాంకి. 1-108. 

అదృశ్య సం. విణ. ఆ, 

కన(బడకుండం బోయినది, తిరోహిత మెనది (స్రీ) 

వ. ఆదియు నట్ల చేయుదునని యదృశగ్రయయ్యె, ఆడి, 4-188 

అద్భృశ్యంతి సం. వి. ఇ, స్త్ర: 

శ క్రిభార్య, వసిష్టుని కోడలు- పరాళరమహర్షి తల్ని. = ఆది. 7-128 

అదృశ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మణు(గు పడినది, తిరోధాన మైనది, తిరోహిత మెనది. 

వ. ఇం|డాణియం దోడన చని తదీయ తంతు మధ్యంబున సూత 
రూపంబు న “నున్న సురపతిం గన్నంత నయ్యువ।శుతి నద్భశ ం 

బగుటయు. ఉద్యో, 1- 171; అను. 2-828: 

(అదృశ్య-అని నం, ము. అకా. |వ-పాఠము) 

2. కనబడనిది, 

వ. వాండునుం బనిపూని యంబరతలంబున నదృశ్యాకారుం డై" వచ్చి 

నిలిచె, విరా. 2.11! 

అదృక్యుడు నం. విణ. అ. పుం. 

తిరోహితమైనవాండు, కంటికి. గనణుడకుండ నున్న వాండు. 

రథ నమేతంబుగా నా ఘటొత్కచుం డద్భశ్యుండై న: 
* |రోణ ర్2256 



అదై వము లిక 

అదృష్టము నం. విణ, (అ, “ఆ. అ.) 

1. చూడ.ంబడనిది-కన(బడనిది, 

న్ " | 

వం (ప్రమథగణంబు లదృష్టాకారంబు క్ర యమ్మవోత్ముని బరమాత్ఫుం 

గొలుచు చందంబున. సౌ_ప్టి. 1-186 

2. అముమ్మీకమ్. 

వ. ఆద్భవ్ష వూర్వంబై న భవదీయ రూపంబు గమంగొనం బడయుటం 
(బమోదంబును. ఆ భీమం 1-219 

వ. తమ విడిచి నీవు దృష్టాదృష్ట విరుద్ధంళై న |కోఢంబుం జేకొని 

సకల తమారతకుండై న పరీడీతునకుం బరీతింపక శాపం బిచ్చి 
చెట్ట చేసితివి. ఆది. 2-176. 

అదృష్టీగోచరము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

కంటికి. గనంబడనిది. 

స్వప్నలబ్ద పదార్థంబునుంబో లె నద్భష్టీ గోచరంబును,. విరా. 2.2. 

అదె రే. అవ్య. 

అదిగో, అల్లి. 

అదె పట్టువడీ యె ధరగజు(డు, 

దోణ, 1.210, (దోణ, 5-820 అశ, లిలిలీ. 

అదేహుండు సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

1, దేవాము లేనివాండు. 2 (పకృతి రహితు(డు. 

శే, ఇతం డబీజుం డదేహుం డనిం|దియుండు, వీత మానను! డని 

యాతస్టవిధము సెప్పు వేదములు , భవదుఃఖ కర్యాదిగముల్ను 
నాతనికి లేవు నిర్లుణుం డగుట(బేసీ. శాంతి. 6-81; కాంతి. 4-287 

అ'దెవము నం. వి. అ. న. 
మణ ఇ 

బై వము గానిది. ల. 

క, దైవంబు నదై వముగ నదై వము ్రైవముగ( జీయ ధరణి : దిమి 



౨46 అదోషము 

జుల్, భూవరళక్తులు వినువా, రేవానికిం గూర్తు రత6 డధీళత 

సెందున్, 
ఆను, వీ. 141 

అదోషము సం. నిరా. (అ. ఆ, అ.) 

దోవము గానిరి. 

ఆ, మనము మోసపోయి యనిమిష వతి సూత్కి తోడ బొడిచితిమి 

యదోపషవృ త్తి, నతడు సమయ కాలమంతయు( గడచిన, వచ్చెనో 

యెతుంగవలయు నిజము, విరా, క-శీ72 

అద్దము వై. (సం. ఆదర్శ్భః- (ప్రా అద్దాఓ-త. అద్దం) 

ముఖము చూచుకోనెడు గా జుబిళ్ళ, గా జులిళ్ళ, దర్పణము. 

క, పావతయమున బోధం, చాపాధీంప(బడి మెంకు(గు టద్దము 

కరణిం, జూపునకు వచ్చు దను(దా,నా పురుషుడు గాం చుపనికినైై 

తన్గయతన్, 
శాంతీ, 4-178 

గఅదిరా దే. అవ్య. 

కోపమును సూచించును. 

ప్రీ, అద్దిరా నీకు (గొవ్యలు(గ దే బూతు(గా, కని తలనూపక యడంగు 

వారు, విరా. ౨-86 

“అదు చే. న. కి. 

ముంచు. 

చం == కంబిరమున( బట్టినట్టి మలపంకము గారములోన నద్ద(గా, 

విరిసినయట్లు, , శెాంరతీ, 8.364 

అద్భుతము సం, వి. అ. పుం. న, 

“1. ఆశ్చర్యము, 

వ. అయ్యవనరంబున వారందలణు మవోద్భుతరి బంద" విఈః" వ! 

విణ, (అ. ఆ. అ.) 

"శ అశ్చర్యకరము, వింత మైనది," 



ము “ ; 

అ! దిధరుండు EI 

త్. అక్కు జమైన శెర్యమును నద్భుత సంపద నొందు శక్రులుం. 

విరా. కి-166 

నం, ని. యం వుం. 

తి. ఒకరనము (నవరనములలో నొకటి) 

లే ...అచ్చర హృదయములకు. నద్భుతంబు వీభత్సంబు నావహొంప, 

నంగ రాంగణ మలతిఘోర భంగియ య్యొ, కర్ణ «* 1-177 

అద్భుతుడు సం.వి. అ, పుం, 

అద్భుతు6 డను చేరుగల యొక అగ్ని- ఇశండు ఆపు6 డనువానికి 

ముడిత యను కాంతయందు జనించినవాడు. ఆర. 5.168 

ఉఅద్యతనము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

నేటి కాలపుది. 

ఉ. భావి పురాత నాద్యతన పార్ధివ లక్షున్చిలు పొండ వేయు ల్కత్మీత్రి 

విభవంబుతోడ నుపమింపు నమంబులు గావు, నభా, 2114 

అద్యతను(డు సం. విణ. అ. పుం 

నేటి కాలపువాండుం 

క. విచాగ్రమయ షడ్వింశు(డు. విదావిద్యావి భేద విరహీతు. డజరుం 

డార్యు( డనంతుం డచ్యుతు( డద్యతను( డనాది కేవలాత్మకు( 
డఠరయన్ . ఆను. 4.229 

అది సం. వి, ఇ. పుం, 

కొండ, 

సీ రథవోషమున. (బలిరవ మిచ్చు నదులు భయమున వాపోవు 

భంగినశురిడ(, . విరా. 8-168 

అదిక సం. వి. ఆ. (స్త్రీ. 

ఒకానొక అప్పరన, చూ. వివరము. న, ఆది. 8-81, 82, 38 

అ[(దిధరుండు సం, వి. అ, పుం. 

చాసుదేవుడు, _శ్రీమన్నారాయణుండు, మందర గిరిని చాల్చినచా(డు, 



250  అదుచు. 
గోవర్థన పర్వత మె శ్రినవాండు . 

క, వినుత తివర్గనిరతులు. ..ననుస్కార్యు ల|దిధర విను నాకున్. 
ఆను, 2.184. 

అ(దుచు దే. అ. కి, 

అదురుచు, కంపించు, వడంకు. 

లే, కాను మున్నుగ శాతవనేన మీద, రథము లొక్కటం బటపిరి 
పృథివి య దువ. విరా. 8-211 

అ(దోహము సం. పి, అ, పుం. 

ఆహింన. 

క, కోపంబు లేమి నతాన్థ్రలాపము నిజరార వరవిలానము కుచిశా, 

గోవన.మ|దోవాం బవ,నీ పాలక సర్వవర్థ నియత గుణంబుల్. 

శాంతి. 2.22: 

అ(దోహు(డు సం. విణ, అ. పుం. 

కీడు చేయనివాడు (మేలు చేసిన వానికి, గీడు చేయనివాయ)' . 

కం తగునే యిట్లు కృశార్జుండ, వగు నీ కురిగొజుక కిట్టు లాలన్యము 

సేం తగచా కృతఘ్నుతకు నెర్కివగు టొప్పునె కొయికు కడం5 

న|దోవు(డ వై, శాంతి. 8.212: 

అద్వయు(డు సం. వి, ఆ. పుం. 

(శ్రీమన్నా రాయణు(డు, తనతో నమానమైన రెండవవాడు. లేని వోడు, 
అసమాను.డు. 

క. పరముండు నిరంజను(€ డ,తరు( డజరుం డద్వయుండు శాళ్యతు/ 

డగు. శాంతి. 6.602; అను. 1.886 

ఆఅద్వారము సం, వి, ఆ. న, 
| 

' చ్వార వ్యతిరిక్త'| పదేళము, ద్వారముగాని చోటు. 

వ. ద్వారంబున మి్యతనివాసంబును, నద్వారంబున నమిత నిఫానల 

బును జొచ్చుట యిది వావువీర్య సంపన్నులయిన తతి యులకుం 
| స్ట | 



అధనుడు . 25H 

గ ర్తవ్యంబు, సఖా. 1-184. 

అచదైెపితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. రెండు విధములు కానిది, ఒక్క రూవైనది 

శాం == -క్చ,ష్ష డై పాయను సీవెటుంగుము విభున్ నారాయణుంగా 

+=.ధ,రాగదై ఇతుండు తద్వాచ్యుండే. ' శాంతీ, 6.476: 

వి భేదము లేనిది. 

శా. కృష్ట ద్రై్వ్వపాయను( డర్జిలోకహిత నిష్టంబూని కావించె ధరాం. 

డైై్వైతస్థీతి భారతాఖ్యమగు లేఖ్యంలైన యామ్నాయమున్. 
విరా. 1-8: 

అధఃఠరించు సం. న, కి. 

తిరస్కరించుు నిందించు, అవమానపజ చు, 

ప. మన్ననగల మానిసి యగుట నంగరాజునకు నంగర పాటవంబు. 

మాటలు దగుంగాక మాన్యుల నధఃకరింప నగునె. 
విరా. 4-220, ఉద్యో. 1-192: 

అధ,పాతము సం, వి, అ. పుం. 

ఆధోగత్కి కీడ్పాటు, నరకము. 

వ. అతండు (ఉపరిచర వసువు) దేవతా పకపాతంబున( బళు విశన. 

నంటు గర్తవ్యం బని వలికి యధఃపాతంబు పాపించెం గావున 

హింసారహితంబయిన యజనంబు పూజనీయంబు.. అళ్వ..డీ-855 ' 

అధనత సం. వీ, ఆ. త్రీ" 

చారి |ద్యము. 

రొ ధనవ_ తము దుఃఖకరం బని కని తత్కా-ండు విడుచు నతని కథ: 

నశా, జనితాత్మాధీనత్వం, బనువమ సౌఖ్యంబు నేయు 'నశీణము 

గన్. | | శాంతి, 4-883" 

అధను.డు సం, విణ. ఆ. పుం. 

గరి దుడు, డబ్బు లేనివా(డు. 



;వైల్లద అథమత్వము 

జగంబున ధనవంతులు నధనులుం గలిగి యుందురు, శాంలి. 4-82 

అధపుత్వము నం: బి. అ, న, 

నీచత్వము, నై చ్యము, 
వ విదురునిం దమ్ముల నువలశించి ధర్మార్ధ కా మందు లయం దుత్త 

మాధమత్వ నిరూపణంబు సేయు(డు చూతమని, శాంతి. 3-452 

అధమము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

తక్కువైనది - నీచము. 

చం అనుటయు నంత్యజుండు నగి యట్టి విధం బధమంబు గాక వెట్టన 

యది ధరన్దమే శాంతి, 8.294 

“అధముడు సం. విణ. అ. పుం. 

1. నీచుడు, తక్కువవా(డు+ 

క. నా యనుచరులం 'ెవ్వండు మీయెడ భయభ క్రిలేక మిగిలి మెల 

నే నా యధమునసి దండితుంగా౧ జేయుదు నత(జ2ంతయుం 

(బసిద్దుళ డయినన్. విరా, 1-301; కర్ణ 8.112 

2. |దోహి. 

వ భవదీయ రాజ్యలత్మీ మధురభంగి యయ్యును, నభములగు వారి 

యుక్తుల వలనం జోరజన సంవృళంలై న శా వేరియుం బోలె 
నుపయోగ్య గాకునీకిం శాంతి. 2౨-866 

అధరము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

(కీందిది. 

వ. జగజ్జన నం|శానన వ్యగ సనఆచలనంబై న దీర్భజిహ్వా నధరోష్ట 

పుటంబు వాకుచు. ఆర. $=195 

అధరితము సం. విణ. (అ. అ. అ.) 

“క్రియ వలుపంిడినది తక్కువ పఆుప(అడినది, * ఆది, 5-15 

ఇఅధరోషము సం, వి, 9 పుం. 

[కింది చిదవి. చూ, అధరము. 



అధశ్ళయనము వళ! 

అధర్మజ్ఞు(డు సం. విణ. (అ. అఆ, అ.) 

ధర్మము తెలియనివాడు. 

వ. విను నీ తనయులు దుర్యోధనాదు లవినీతిపరు లధర్మజ్ఞులు. 
ఆను. 5-469: 

అధర్మత నం, ని, ఆ స్రీ. 

ధరగాము లేకుండుట. 

ఉ. ...అఖిమన్యు బాలుని నధర్మత( ( బెఢు అనేక యోధు లొ,క్కం 

డన కెట్లు చంపిరి, శల్య, 2.108 

అధర్మము సం. వి. అ. పుం, 

1. అన్యాయము, అవినీతి, ధర్మవ్యతిరి క్త మెనది. 

వం చం దుండు...రోహిణి రూపాతిశయవతి యగుటం చేసి తచా: 

సక్తుండై న్వ దక్మటిచారు వగనొంది తంగడి కడకుం జని చలదుని. 

'యన్యాయం బెజీంగించిన నా (ప్రజాపతి చం|దునితో నుగ్గడించి 

యిది చాల నధర్భ్శల బింక నిట్లు నేసితేని శపింతు. శల్య. 2-148. 

2. దోషము, పాపము, 

క, జననిందితమయి నీయం,దన పత్యత యను నధర్మమది యుండగ. 

నభా, 2-48: 

అధర్కు (డు సం. వి. అ. పుం. 

వరుణుని కూ(తురై న నురయగు చాని కొడుకు. ఆది. 8-1. 

అధర్మ్కువు నం, వి. అ, వుం, న, 

ఆధరగ్రము, 

తే, ...నీవు భాతృత్వ సౌహృ,దమున6 గర్భంబు విడుచుట ధర్ము? 
వనిన, శాంతి. 1-189+ 

అధశృయనము సం, వి అ, న. 

నేలవై ( బరుండుట, |కింద బండుకొనుట.. 
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వ. (బహి చర్యంబు వై యథశ్చయన మాచరించుచు, | 

శాంతి. 1-804 

'అధస్, అధః నం. అవ్య. 

| కింద దిగువ. (దీనికి చెను(గున వ్య_స్సపయోగము లేదు) 
క్ు (బవ్మాచర్యంబునై_ యధళ్ళ యన మాచరించుచు. శాంతి. 1-304 

"అధార్మికుడు సం. వి. అ. పుం. 

ధార్మికుడు గానివాండు, అవినీతి గలవాడు, ధర్మము |పకారము నడు 
వనివాండు. 

కం ధరత్రంబు కలంకగాంచి య, ఛార్శ్మికులం బొలియంజేసి, ,. 

అశ. 8.43 

శతిది సం. అవ్య. 

“శెలుగునందు దీనికి వ్య_స్త పయోగము లేదు. ఇది |కియలకును విశేష్య 
.ములకును ముందుంజేరి యీ యర్థములిచ్చును. 

, 1,- అధికము, 
లాలో 

. అధీశ్వరుండు విరాం 8-161; అధిరాజ్యము అను, ర5=4ర4; ఆధికమతి 

ఆరం 1-69. 

వ. ముఖ్యము, సర్వోవ్నతి, 

ఆధిదేవత విరా. 4-168; ఆధ్ద్రై వతము విరా. 1-175. 

5. మీద, చెని. 

1, అధికారము శాంతి. 1-878; 2. అధిరోవాణము కర్ణ. 1-765, 

“శ, శద్ద్యారమునే రూఢి పఅచును. 

1. అధివాసము ఆను, 92-859; 2. ఆధిష్టానము (దోణం 5-417, 

“ర్, నంబంధమును చెలుపును. 

1. అధ్యాత్మము ఉద్యో. 2-106; అధిగమము ఆశ్వ. 2-184, 

“అధిక నం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

అధికుశాలు, ఎక్కువైన స్రీ). 



CI 

అధికరణము ' వర5్' 

ఆ, అంబ గెరవమున నధిక యగుట. .. శాంలి, 5.274 

(| స * ఆ. (స్వీ, అధికత సం.వి ఆ. బ్ర) 

ఆధిక రము, గొప్పదనము. 

కం భీముని సుయోధనుని న గామంబు తెఅంగు. జూడయగా నెవ్వడి 
యం,దే మేన నఠికత. దోంచెడి. శల్య. 2=268 

అధిరత్వ్రాము సం. సీ, అనే 

గొప్పదనము, ఆధిక్యమ.. 

క, ...అధిక్కత్య మెలిగ యెజీంగి తోడరుదు ,రి మ్మెలు(గని యట్టి 

వార లిభపురనాథో. ఉద్యో, 2-84 

'అధికమతి సం. వి. ఇ. పుం 

గొప్ప మనస్సు గలవా(డు, బుద్ధి మంతుడు, 

ఆ. కార్య్రగతుల లెటి(గు కల రూపు నెప్పిన, నధికమతులు దాని 

నాదరింతురు. ' ఆర. 1-59 

అధికము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. ఆదనము, ఎక్కువ. 

ఉ. ప్యావనిమె బమిలాపు "వెద్ద కురువల్లభుం డారయ గౌరవ ంబు 

చెం,వు నధికుండు దత్పర్గత బూని [శమం బధీకంబు సేయటల్- 

శల్య. 2-269 

. 2, ఎక్కువయెనది, 

కం ...అమ్మునుకేం[ద చందు నధి కెత్సుక్యం,బున కలిమికి, 

విరా, 1-46 

“అధిక రణము సం. వి, లయ, న, 

ఒక శు విషయమును జర్చించి నిర్ణ యించు వేదాంత విషయ శభాగము- 

ఒక శు విషయమునకు నంవంధించిన విషయ విథాగము- మీమాంనక 

మతము ననుసరించి యడి యెదు ఆంతర్విభాగములు గలది. (అంతర్విఖా 

.గము అవయవ మన(బడును, 



256. అధికార పురుషుండ్తు; 

చే, ఏకాధికరణ, మస్టలిత ముగ మదినది యలవరించి, ఆను. 5-=224. 

అధికరళళావయనములు ; uo 

1. విషయము = వివరింవం దగిన యంళము 2. విషయము లేక సలిళ 

యము జా ఆసంళశయమువై గలుగు ననుమానములేక |వళ్నము 3. పూర్వ, 

పత్షము = సిద్రాంతమునకు వ్యతి రేక మగు మొదటి పాదము. విషయ. 

నిర్ణ యమున కడ్డువచ్చు మొదటి పాదము. కీ, ఉత్తరపతము = వూర్వ, 

పక్ష వాదమునకు( (బత్యుత్తరము, ల్. సిద్ధాంతము లేక. నిర్భయమ్లు. 

విషయము యెక్క. ఫలి శాంశ ము. 

వేదాంతుల మతమున కరికరణ భాగములు 1. విషయము 2. నంటే! 

వాము కి. సంగతి క, పూర్యవశము ర సిద్ధాంతము. 

అధికార పురుషుడు నం. వి. అ, పుం. 

రాజకీ యోద్యోగి. 

వ, ...వంచకులై న యధికార పురుషులకు నేర్పుమె( [శతుంబునలి 

బరస్సర విరోధంబు గలిగించి సం పీతి నెఖిచి నీ వలసిన ట్లాక 

నొకని దండింపుమని, శాంతి. 2-866. 

అధికారము సం, పి. అ. వుం. 

1. ఆధ్యవత- వై యధికారిగానుండి చూచుట.-వెత్తనము. 
వ. ,.. మజియుం గరణీయంబులగు నధికారంబుల నెల్లను గల్పించి 

వారల మీందన పెట్టి. శాంతి. 1-878. 

2, దొరతనము, రాజకీయ వదవి. 

[ప్రజా నంవోరంబు సేయ నధీ కారంబు వూనెం శాంతి, 1.218. 

8, విధ్యుక్త ధర్మము. 

(పజ్డ యు త్తమాధి కారంబని విని ధర్మ తనయుండు, శాంతి, 4-69 - 

అధికారి నం. విణ. (న్ -ణి-న్ ) “9 

1. ఆధి కారము గలవాడు మత నజబంధ మైన కార్యముల నిర్వహించుట. 

యందు యోగ్యత గలవాడు, 

2 క, +. అర్చిత ంబగు నగ్నిన్, దాని యధికారి ధౌముుం, దాను బద. 

శజ విధాయతం గొలిచి తగన్ అశ, 8-140» 



అరి శేపించు విరగ ' 

ద రాజకీ యోదో గి" 

క. ఆ రాతి యస్మిభుని యధి కారులు నంవి రొక భంగి. గాకము 

శాంరిం 2.83606. 

అధికుడు సం. విణ, అ. పుం. 

గొప్పవాడు, మించినవాడు. 

ఆధికుండగు నప్పాండవ మధగిముం గనుగొని, విరా, 5-144. 

త, ఉమయు గంగయు నుండ నన్ను, గారవంబున నధికుని(గా 

దలంచి. శల్య. 2-179: 

అధికృతు(డు సం. విణా. (అ. ఆ, అ.) 

అధికారమునం దేర్చుణుసం ఐడినవాండు. 

వం అర్హ ంబులయం దధికృతులై నవారలు ధనంబు లవపహరించి దర్చంబు. 

సూపుదురు. | ఆర, 1.218. 

అధికృత్యము సం. వి. అ. న, 

అధికారము, 

ని ళ్యాధికృ త్యాం శాంతి. 6.624 

అధికేపించు నం. న, (కి. 

1. ఆ చేపించు, తూలనాడు. 

వ. దుర్మద౦బున దోణాచార్యుల నధిచేపింపవచ్చు నంతియ ౪౩౯ 

దేవదానవులక యినను దుర్జయుండగు నట్టునునకుం దలనూవ 

వచ్చునే. వరా. 4-196. 

2. ధిక్కరించు తృణీ“రించుూ. 

వ విశ్యామితు పౌతుండైన పరావసు పను రాజు దుర్వినీతుండై. 
గరో్యో[దేకంబునం బరళురాము నధిఇేపింది రాజులకు వెఅచి డాంగి 

యున్న వాడవని, Tod. 2.84 

17) 
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అధిగతము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఎయి(గ(బడీనది, తెళుసనుకొనంబడినది. 

వం సత్యపతీ నుతుండు సాంఖ్య యోగశా్ర్రంబు లతనికి నధిగతంములు 

గావించి. / శాంతిం 6.256 

అధిగమము సం. వి, అ. పుం, 

పొందుట, పడయుట, 

తే, ,.. నిత్య వస్తు, సమ్యగధ్గమ సిద్దికి నంయమ (ప,సిద్దు లాగమ 
క ౧1 ధి 

తంత (పసిద్దులార. అశ, 2.184 

అధిగమించు సం. స, కి. 

1 సర్చు. 

వ, ఆ | గంథం బధిగమించి. శాంతి. 2-20కీ 

(అధికరించి- అని పొఠాంతరము) 
చి, పొందు, 

వ ఒక ముని యను[గహిఎప [దోణుం డధిగమిఎచి కృపున కిచ్చె, 
శాంతి 8.449 

శీ. తెలిసికొను. 
క్స్ సర్వ 3బ్కున=దును నా త్వ మధిగమింప్క నగు. ఆను. 1-878 

పి గంధంబు (ఘాణ-బ కాని తక్కిన యాతు. నధిగమింపంగ నోప 

వధిగమీంచు, రవము జివ్యాయ, అళ్వు, 2-29 

అధిజ్యము సం, పే. (అ. నా అ.) 

మోెట్టినది, ఎక్కిడినది. 
ఉ ఆ నవుపాూ కే సృృజుండగు యయాతి యధిజ్య ధనున్నహాయు(డై_ ం 

ఆది, 8.189 

§ 
అధిదేవత సం. ని. ఆ. [వ 

" అధిరై వము, అధిస్టించియు:డు దేవత, 
వ. అమవాత్యు. డు నియతాతుండయి యధిచేవతలకుం ద్రణమిర్లి 

విరా, 4-168 
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వ, నిస్త్రింశంబునకు నక్ష[తంబు గృ_త్రిక యగ్ని యధిదేవత గురుండు ] 

రు[దుండు. శాంతి. 8-449 

అధిదెవతము సం, వి. అ, న. 

ఆధిదై వము, అధిస్టించియుండు దేవత. 

తే. ...ఒక్క., విపులశాఖ నాయుధములు వెలగ మై. 

వ. ఇటు గటి తదియాధిడ వతలబుల నుచేశించి ననుసరించి. 
లం ఠి ల! ౦ 

విరా, 1.174. 175 

అధి దవము నం, విం అ, న, 

1, అధిష్టించియుండు దేవత, 

సీ, అధిభూతములు వాని కధిదై వములు వరుసన విమ్ణమి త (పజాపతు 

. లును. శాంలి, 6-90 

2. నర్వాధిపతియగు పర మేళ్వరు(డు. 

వ, ఆతగ్థబ్ద లధికులు వారలు సనర్మధర్ణావిదులు నత్యసంకల్పులు నథి 

భూతాధిదై వ వేదులు. శాంతి. 5-99 

అధినొధుండు నం. వి. అ. పుం, 

1. అధిపతి, భర్త. 

5, అన రచనా కౌతుకమున, మనమలరయ నీ పవింధమండలి కథి 

నా,థుగిగా నే వురుషునిం బృెర్కొను వాండనొ యను తలంపు 

గూరిన మదితోన్, విరా. 1-8 

కి |పభువు, నర్వాధి కారి. 

చ. ఆమరాపగాతనయుతోడి రణంబునకున్ దిశాధిన్యాథులు నలు 

మంగ(జూలఠని తో చుచునున్నది నా మనంబునన్ , ఫీష్మ. 2-6 

అధిపతి సం. మిలా, చ పుం, (స్రీ: ల, త్నీ=ఎనపుం-ఇ.) 

(పభువు 

సీ. అనుదినంబును నంతకంతకు బెరిగెడి, యధీపతి మన్నన యప్పుం. 

దీర్చ. విరా 4.205 
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అఆధిపాలు(డు నం. వి. అ. పుం. 

(ప్రభువు. 

ఉ. పావకుం డాదిగా దిగదిపాలురు. . ఉద్యోగ, 1-205- 

అధిపుండు నం, వి. అ, పుం. 

ఏలిక, వభువు. 

ఆ, అట్టి నీవు విరటు నెట్టి చందంబున, ననుచరించువాండ వధిప 

చెపుమ, విరా. 1-67 

ఆఅధిభూతము సం, విం లు న, 

సరంభూత ముల యందుండు పరమాత్మ. 

వ. వారలు సర్వధర్మవిదులు, నత్యనంకల్పులు నధిభూతాధిదై వ( 

"వేదులు నగుదురు, శాంగి, 5.99: 

అధిమాసము సం వి, అం పుం, 

అధిక మాసము, సం[కాంతి శఛూన్యమగు మాసము 

ఇచాం[ద్రమానమునందు ( వ్వైతాది మాసములందు ) ఏ మాసము: 

సూర్యునియొక్క సం|కమణము లేకయున్నదో అన(గా సౌరమానము.. 

(మేషాది మాసములు) |పారంభము కానేరదో అన(గా శుక్ల పాడ్యమి 

మొదలు అమాచాన్యవటకు సూర్యుండున్న రాశికి చలనము లేదో ఆ 

మాసము అఆధికమాస మన(బడును, 

లోగడ వచ్చిన ఆధిక మాసము మొదలు ముప్పది మాసములకు వైన 
8 వ మానముగాని 8 వ మాసముగాని ఆధికమాసముగా వచ్చును. ఇది. 

మూడు సంవత్సరముల కొక పర్వ్యాయను (మూడవ సంవత్సరమున) 

వచ్చుట సంభవించును, 

సీ, రెండవయేట నొక్కం డధిమాన మి,శ్లైక్కిన యన్నెల లెల్ల 

గూర్ని,కొనం బదమూ(డు వోయనములు దప్పక నిన్నటి తోడన.. 

నిండె, విరా. శ-_282 

అఆఅధిరథుండు నం. వి, అ. పుం. 

కరు? "పెంపుడు తం|డి, నూతు(డు, అగిరథుడు,. చూ, ఆతిరథు(డు. 
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వ, రాధయు నధిర థుండును నాకు జాతక రా్మాది. సమ_న న నంస్కారం 

బులు నిజకులోచితంబుగా నాచరించిరి. "ఉద్యో 4.86 

అ ధిరాజ్యము సం, వి అన, 

మాలిని. మంత గీశాధిరాజ్యా, ఆను. ర5--48క 

అధిరూఢుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. వృదిపొందినవా(డు, 

| అ . 

తే, వినుము [పజాధిరూఢుండై వనట దక్కి, సంనృతి క్లేశపరుల 
భూస్థలి( జరించు, వారి నచలంబుమై నున్నవాండు నూచు, నట్ట 

చూచుట నూవె సే ర్పమలహృదయ, ' శాంతి. 1-129 

లి ఎక్కీవవాండు, 

ఉ. అంచిత వావానాకలిశత యానము. బేరంగంబంచి నన్ను నె,క్కించి 

సవోధిరూఢు(డయి శేల్ దనకేల నమర్శి. ఆను, 2-456 

అధిరోహణము నం. వి. అ. న, 

ఎక్కుట, 

ఉ. దంతిఘటల్ మవో(గ సముద గతతో నడశేర దర్ప, దు,ర్భాంత 

గజాధిరోవాణ నితాంత నముజ్జ gల భంగి. కర »1-15 

అధివానము సం. వి. అ. పుం. 

. నివాసము, ఉనికిపట్టు. 

చ. ఇతరుల చానిమేనిం దమ యీగియ యేనిని నన్ను .మార్తుర్తే, 
మతి నరకాధివాసగతి మాన్నందలంచుట గల్లినన్. అను, జి-859 

ఉఅధిషాత సం. విణ. (బు-తీ-బు) 
' 9 

అధ్భతుడు, నియామకు(డు నియమించువా(డు, 

సీ, =. .ధర్మాత్శజుం, డేరి కధిష్టాత వారు ధర్య్మ- లే-వథము . దప్పు 

దురేం విరా, 4-282 
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అధిషానము సం. వి, అ. న, 

1. ఉనికిపట్టు, వానస్టానము, 

భం వారలు లింగాధిస్ట్రా నారూఢుంగా నొనర్చి యర్భించీరి, 

(దోణ, క్ 417 

వ, ఆశయము, ఆస్పదము. 

తే, గోపులకు (వాహ్మణులకును గుల మొకండ్క, కమలజాు(డు రెండు: 

'దెజ(గులగా నొనర్చె, వావికి( బూర్వుంబు గారణ మఖిల మంత్ర, 

ముల క ధిష్టాన మపరంబు భూపవర్య్యం ఆను, 2.278 

8, స్థానము, 

తే. వినుము (భూణాదికములై దు, మననుబుద్ధి, యొక యధిష్టానమున: 

నుండియును నెలుంగ, వబల యొండొంటి విషయంబు నలమి, 

కొనంగ, ననిన వివరింపు మా ఆజం గనియె నింతి అశ్వ, 2-2 

4 నియమము, 

తే, ఎదురులేక దివ్యాాన్ర్రంబు లెట్లు నీకు. ' బాడియే (పయోగింప 

కాండుపుత్త9, సిద్ద మిది యధిషానవర్షిశము లయ్యె,నేని మూడు 

లోకములు దహించు మాత. అర. 4-98 

అధిష్టంచు సం. న, కి. 

ఆధివసించు, నివాసము చేసికొనియుండు. 

చతుర్వింశతి త_త్త్యంబుల నధిష్టించియుండు త_త్త్యందు. 

ఆను. 4-179 అశ్వ. 8-146 

ఆధ ష్టితము సం. వీణ. (అ. ఆ. అ.) 

1, నియం తీత్యము, కూర్చ (బడినది. 

వ. దై_వాధిష్టితంబై న సంశోనంబు నీక ధర్యానిలళకాళ్వీనుల 
వరంబున నగు. ఆది, 5=/6 

వీ, అనలంబింస(టడినద్కి వూనంబడినది, 

వ. ఆని పునర్వనవానకరణంబు దో(పనాడిన నవ్వి యధిష్టిత నత్య 
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| వతుండయిన యుధిష్టిరు డతని కిట్టనియె, . విళా 5-869 

ల, ఆ్మళశయింపంబడినది. నివాసముగా? జేసికోనంబడినది. 

ఆ. వ్యక్తనపధార మవ్య క నాభంబు, పోడశకవికార సుపరిమండ, 

లంబు (ధువ మధిస్టితం వాత్యుచేత ( జ, కంబు దిరుగుచుండ. 6 

గాలవళత. శాంతి. 4-278 

4. నిలువ(బడినది- ఉంచబడినది, 

వ. నాకు నుద్భవిల్లైడు పుతుండు పక్షి కులంబున కెల్ల నిం[దుం 

డయ్యెడు మని కళ్యవుండు వారల నొడంబణిచి నీ యిం[దత్వం 

బేకాధిష్టి తంబు సేసె ఆది. 2.88 

వ. ఇక్కుమారులు కురుకుల నిస్తాగకులు చేవమూర్తులు యాధిష్టిర 
ఫీమార్జుననకులనహ దేవు లనంగా దేవాధిస్టిత నామంబులు చాల్సి 

ఆది. ౯-156 

ర, [గహింపంబడినది, అధీత మైనది. 

వను భవదధిష్టిత విద్యా పభావంబునం ఆర, 4-562 

. అధిప్టీతుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 
ఆధిస్టింప(బడిన వాడు, ఆశయింప(బడిన వాడు. 

వం అయ్యవాంకా రాధిస్టిత పురుషుండు గబళించు నయ్యహంకృతి 

నవ్య కంబు లో.గొను. శాంతి 6-88 

అధీతి సం. వి. ఇం స్త్రీ. 

చదువుట, అధ్యయనము. 

సీ ,,.వేేదాధీతి తపముల నాచరించె-ఆ-నేశి నుభయ లోకహీనా 

త్ముండగు, ఆను. 8.272 

అధీనత్వము సం, వి అన, 

వశము, 

క, ధనవత్ర్వము దుఃఖకరం, బని కని తశ్మాంత విడుచు నశని కథ 

నశ్వాాజనితాశ్మాధీనత్యం, బనుపమ సౌఖ్యంబు సేయు నక్షిణము 

గన్. శాంతి 4.88: 
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_అధీనము సం, విణ. (అ, ఆం అ) 

1. వళ మైనది, 

జ, ++ ఎకోర్గ సౌ బలా,ధీనము కార్య నిశ్చయము. ఉద్యో. 2.8 

వ. అంతకు మున్న దుశ్శానన గ్క్షపాన కౌతుకాధీన మానసుండై న 
యా భీమనేనువై నెవ్వరు గడంగుదురో యని కన్నిడియుండి, 

కర్ణ. 8-226 
చ, స్వాధీవకమందున్నది. 

క యముని యధీనం బిడి దుః.ఖముల ననేకముల, జేయ(గానోపు. 

| (స్ర్రీః 1-80 

అధీనుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. బదు(డు, కటబడినవా(డు. 
a అ 

కు ..ఏ నపుడు ధర్మపాశాధీను(డ నై. విరా, 5-91 

2 వశ మెనవా(డు, లోబడినవా(డు. 

వ. మదంబు మిగిలి మన్మథాధీనుండై వర్తీల్లు సమయంబున, 

ఉదో్ట. 1-148 

ర్ం + = ఆజ్జ్ఞూనందిన; యవిరతీ విరతుల యరీనుం డగు టాత్మునకున్. 

శాంతి. 4-184 

అధియాను(డు నం. వి. అ. పుం. 

అధ్యయనము చేయవాండు. చదువుకొనువాండు, ' 

క, అనధ్రీ యానుండితం డనంజను బుత్యిజునట్ల చూవె సంరజా క్కల్చన 

హీను(డైన నృపు.డని, మనువు పలికెయగారె, శాంతి. 2.192 

అధిరత సం. వి. ఆ. ప్ర? 

ధీరత్యము లేకపోవుట. 

ఉ, ...నీ విటుల ధీరత( బూనికి దప్పినన్. భీష్మ. 8-180 

అధీరత్వము నం. ఏ. అ. న 

గ్. ధీరత్వములేమి. 
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మ, .. పౌరుషము మై. జావొండ 7ాల్చొండ( గాక యశ రకము 

అధీరుండు నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పిణీకిబా(డు. ల 

+*సీ, యట్టి దురాత్ములుం గలశె యంత యరీరులె ఛారుణీ 

ల్ . సభా, 2-40 

'అధీకత్ర సం. వి. ఆ. (స్త్ర. 

ఆధిపత్యము. 

క_ రై వంబు నదై వము 'గన్కడై. వము దై వముగ( జేయ ధరణీ దీవి 

జుల్, భూవర శక్తులు వినువ్యా లేవానికి( గూర్తు రతం డధీశత 

నొందున్* -. ఆను. 2-141 

అధీశుండు నం. వి. అ, పుం. 

1. | పభువు. 

సీ, మశ్స్యదేశాధీ శు మట -ది( గిచకుని. విరా. 8-68 

2. ఆ గణి, చేనాపతి. ' 

లే. కా ర్రికేయుం తధికు(డుగా నమర్హ్యు, వెలమి( బురికొసీ చై_త్యుల 

గాలుచుకరగణోి. . శల్య, 1-80 

అధీశ్వరు.డు సం, వి. అ. పుం. 

(వభువు. 

మ. దివిజాధీశ్యరు పాలికిం జని. ఉద్యో. 1-189 

౧అధృతి సం. వి. ఇ. ( 

ఆధి క 

క్ల స్నేవోర్డ వ మగ్ను ండయి, చ్రేహి మవోదుఃఖముల నధ్భతి(బొందును 

ఆర. 1-238 
|. . 

అధోత జూడు సం. ని. అ, పుం. 

చావు వుట్టుకలు లేనివాండు, విష్ణువు. 



- కైగ్రగ అధో గతి: 

క, తా_త్ర్వకింట్లైన నాకు జాతత్వ వికృతి, లేమి నజుండనియును 

నది లేక పోయినపుడు తదనంత రడ్షయమందకునికి, బుధు లధోకు. 

జు(డనియు. జెప్పుదురు నన్ను, శాంతి, 6=4ల2: 

అధోగతి సం. వి. ఇ, స్రీ: 

1. పాపలోకము, నరకము. 

వ. ఆ సాపాతుర్ణలు దమలోనం గలహించి యొండొరుల వధియిఐచి: 

యందణు నధోగతిం జెందిరి (దోణ, 2.194: ఆను, 2.62. 

అధోగతుండు సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

నరకమును బొందినవా.6డుం 

వ. దిలీవుండును డదనపితామహులైన సాగరు లధోగతులు కాకుండ 

ఆర, 8-78 

అధోనీవి సం. వి. ఈ. (స్రీ. 

ముట్టుత, రోజస్యల (కిందికి పోకముడి లేక అవిక ముడి వేనీన (స్రీ) 

వ, =..అక్కోమలి |పాతికామి పిలంద నేళ వ్యస్త్రయు నధోనీవియు.. 

నగుచు నభకుం జను బెంచి. సభాం 2.212 

అధోముఖము నం. విణ. (అ. ఆ, ఈ. అ.) 

(కింది వెపు ముఖము గలది, తల|కిం'డై నది, వ్యత్య స్తము. 

సీ, ,....తమం జెటు(గలి యధికంలై న, (సోతన్సధోముఖ|సుతి* 
రజను -ఆ- వెరి(గినపుడు మధ్యసరణి సత్త వము వృద్ధి బొంద 

నూర్జ ప్రవృ త్తి6 బొందు, అశ, 2.125: . 

అధోముఖుడు నం. విణ. ఆ. పుం. 

[కిందివై పు ముఖము పెట్టి నవా(డు, తల। కిందుగా _వేలాడువా(డు. 

వ. వాం (కగస్తు్యు(డు) డొన్క నల్లికీ పల్ల వంబున నదోముఖులయి. 

_వేలుచున్న తన పితరులం జూచి యవ్విధరబున మీరున్న కారణం 

బేమి యని యడిగినం వితరుు లిట్లనిరిం అర ల.$821 
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అధోలోకము సం, వి అ, పుం. 

పాతాళలోకము భూలోక మునకు. (గింది లోకము. 

వ, దురోకధన దుశ్శాసన కర్ణ్మశకుని నై ంధవ (పముఖ-బగు రుష్ట 

లోకంబు నధోలోకంబున కనుచు నంతకు. విరా. 2.2895. 

అధోలోకమున కనుచు జారి. _ 
పాతాళ లోకమునకు( బంపు, చంవు, నంవారించు, 

చూ. ఆధోలోకము. 

అధ్యతము నం. వి అ న. 

(పత కు జ్ఞానము, పరిపాలించట, ఆధిపత్యము, 

సీ, ఆయుధాగార ధ నాధకతముల యందు, వరవాజి వారళావళుల 

యందు బండారముల యందు. బకమవిక్వాసుల, భక్తుల( బంచి 

తయ, నభా. 1.46: 

ఆధ్యకు(డు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1, పనులు గని వెట్టి చూచువాండు, 

వ, భూపతి _వీయసీ జనంబుల కధ్యయలగు వృద్ద కంచుకులం గలసి, 

ళల్యం 2-22 
సం, ని. అ, పుం. 

2. అధిపలిి నియంత 
సీ, *.-ఆవ్విష్ణు నధ్యతునెల్ల -ఆ- లోకములకు, ఆను. క్_లీ20 ' 

అధ్యయనము సం, వి. అ. న 
1. వేదమును జదువుట్క గురుముఖమున వేదమును జదువుట. 

ఆ, _(కావ్మాణునకు దమము పరమ ధరగంబవ, శ్యంబు( గృత్య మధ్య ' 

యనము చాన, నర్వకర్శములును శాసితంటులు వాని నడవ. 

వలయు నిష్ట యెడపకళ (డు. శాంతి. 2.222; ఆది 5-04 - 

వ. వి పుండు.. ,ఆచార్యుపొల నథ్యయనంబూజేసి, శాంతీ. 5-00: 
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2 చదువుట, 

చ. అనుడు దయార్డ9 చిత్తుండగు నప్పర'మేళ్ళరు! డక్కిరీటి శి టను 

దసమాచరించి నిగమాధ్యాయనం బొనరించి కానరా, దనఘ 

మదీయ దివ్యపరమాకృతి. ఖీమ్మ. 1-220 

“అధ్యయనహరుండు సం. వి. అ, పుం. 

వేదమును జరునుటయందు( (బెఢుండు. 

వ ఇట్లు మాతుల భాగినేయు లిద్దణు నవయస్కులై. వెరింగి పం(డెం 
డేండ్తాక్క ట నుద్తాలకుతో. జదివి యధ్యయన శూరుశై రందు. 

౧ (౧) ఎ 

-అధ్యవసాయి నం. విణ. (నొ-నీ-న్ ) 
పూనిక గలవాడు, 

చ. ఆయనయ సంగ హుండు, వినయాధ్యవసాయి. ఆర. 6-2138 

(వినయ వ్యవసాయి అని కొన్ని (పతులు) 

“అధ్యాత్మ రకము నం. అవ్య. అ, న. 

ఆత్మ సంబంధమైన ది. 

వ. అప్పారవోత్తముం డయ్యు త్తమ బోధనిధికి నమస్కరించి యధ్యా 
తక విద్యాబోధక (ప కారంబులగు వాక్ళిసంచయంలులు. 

ఆను. 4-186 

“అధ్యాత్మ దర్శనము సం. వి. అ. న. 

ఆత్మ జ్ఞా జానమునకు సంబంధించిన శాత్రుము, చితుర్వింళతి. తత్త్వావలోక 

నము, - అళ్వం 2.110 

-అధ్యాత్మము సం, అవ్య. అ, న, ల 

1, ఆత్మ. సంబంధ -మైన క్రానము. 

మ, అతి గువ్యూంబిది నీవు భూరిక్సోప నీయధ్యాత్మముం గాన కే,సితి 

నాకి మ్మైయి విన్కి(గొలత | బమవానెన్.. ఖీష్ము. 1-208 

2. ఆత్మస్థ స్వభావము, (బహు) నంబంధియున్న న్వన్వ భావము, 

సీ, పాదపాయూపస్థ పాణివాక్కులు విను మధ్యాత్మములు. ద్క 
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నమూనుయు క్రి, గంతవ్యములు నిసర్షంబు నానందంబు =, చతువు 

జివ్వాయు (ఘాణంబు. ద్వక్కు [శో తంబు (జూవె - తే - యనఘ 

యభ్యాత్షములు రూవమును రసంబు, శాంతి, 6-90: 

అధ్యాత్మ విత్తము నం. వి. అ, న. 

ఆత్మ సంబంధ మైన జ్ఞానమును దిలిసికొ నుట 

వ. నాలుగా|శశుంబులకు సామాన్యంబ యధ్యాతశ్రి విత్త్వంబు వర 

త _్త ఇంటు నొంద రామి, లశ, 2.110 

అధ్యాత్మ విదుండు నం. వి. త్= పుం. 

అఆకతగ్ణక్టానము శెలిసిన వా(డు. 

. క, విను మాత్యతీర్ణపంనే, వనము తెజంగెయింగునట్టి వానికి. దిరుగం?. 
జనవలయునె వెజచోటుల, కని చెప్పుదు రా ి తులకు నధ్యాతన్ది, 

విదున్, శాంతి, 6-160: 

అధ్యాత్మ విద్య సం. వి. ఆ, స్రీ. 

" దబ్రహాెజ్ఞానము, బహ్మజ్ఞానము ను బోధించు శాన్ర్రము. 
వం అనిన వీని యుధిష్టిరుం' డధ్యాతగ విద్య వినవలతు3 జెప్పచే 

యనిన నతనికి దేవ్యవతుం డిట్లనియె, శాంతి. 4-120 

అధ్యాపకుడు సం. విణ. (అ-పికా-అ) 

చదువు చెప్పువా(డ్కు వేదమును జెప్పు వాడు, గురువు. 

క, శాంతుండు ను|వత శీలు(డు, చాంతుం డథధ్యాపకుండు దయగల: 

వా డత నింత (ప్రబోధ నంప్క ద్వంతు(డు పావనులు భూపవర 

పంక్ష్తులకున్, . అను, 2.1179" 

అధ్యాపనము సం. వి. అన. 

వేదమును చేర్చుట - చదువు చెప్పుట. 

క. తనరిరి తద్దేకంబున, ననవరతము యజనయాజ నాధ్యయ నాధ్యా, 
వన చానములు, [బత్మిగవృూమును నను షట్కర్ణాములును భూసుర 

వంశ్వున్. ఆది, 8.84. 
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అధ్యాయము నం. వి, అ. పుం. 

నంన్మృత |గంథమునందలి ఒక భాగము. 

వ, ఆమ్మవానీయ తం|తంబు సంక్నేప రూవంబునం బదివే లధ్యాయం 

కుల వె శాలాకుంబన నిర్శ్మించె, శాంటి, 2-203 

-అ[ధువము నం, విణ. (అ, ము అ.) 

అస్థిరము, అశాశ్వతము, 
క, శ్రమలేని తపసి తనమును [బమత్తు నంపదయు ధర్మ బాహ్య 

(పభురా,జ్యము ఖిన్నకుంభమున తోోయములట్టుల యృధువంబు 

లగు నవి యెల్లన్. ఆది, 2.178 

'అధ్వగుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

బాటసారి, తెరువరి. 

(కంతి | చౌపదితో) 

బ్ఫ్ =. అన్న కాంశులై న ఆధ్వగులకు న గమిందు( బుచ్చి. 

ఆది, 7-221 

'అధ్వపర్శికాంతుండు నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

మార్షాయానముచే మిక్కిలి ఆలసినవా,డు, 

సీ, అధ్వపరి| శాంతు(డగు వింత'వానికి, నన్నంబిడిన ఫలము. 

ఆను, 1-148 

అధ్వము సం.వి, న్. పుం. 

మార్గము, (తోవ, చూ, అధ్వవరి శాంతు(డు. 

అధరము సం, వి. అ. పుం. 

యజ్ఞము, , 

రాజసూయ మవోధ్వరము గోరిచేయంగ. విరా. 2-189 

అధ్వర్యుడు సం. వి, ఉ. పుం, 

యజ్ఞమునందు యజుర్వేద తం తము నడుపువాండు, యజ్ఞము చేయించు 

వాడు 
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న, ఒక్క యెడ నధ్వర్యునకు యతికిం గలిగిన నసంవాదంబు సెప్పెదనా 

కర్ణి ంపు మధ్వరుండు పశుపుం (బోకీంచుచుండ యతి నిరీకించి 

యిది పింనగాదే యనిన నతండు. అశ 2-65 

పింగళుం డధ్వర్యుండుగా. ఆది. 2-210 

అన* దే. వి. 

1. అన్న, ఆ|గజుంఢు (ఈ యర్థము వృ_త్తియందే కాన(బడియెడి) 

క. అనజుండొక(డు వెంగ లియె,నను ద్పెడుశగాని పెద్దనకు( గార 

జ్ఞానని రూఢిలేక తక్కిన్వ ననుజన్ములు సిక్కువడుదు రవనీనాథా. 

ఆను, 4-188 

2 పురుష నామముల కగు పయు క్షమగును. 

నీ. .....కేతన, మల్లన సిద్దనామాత్యవరుల, కూరిమి తమ్ముండు 

గుంటూరి విభుండు, కొమ్మనదండనాథుండు, విరా. 1-10 

అని” అవ్య. దు. (అనంగ-అనంగా) నా నాంగ, నాంగా, 

ఆను భాతువు యొక్క తుము న్నాద్యర్థక రూపము, 

1. అనుటకు, అనయా మొ, 

ట్ == *.[పొణములు దీపనమున్ విన వే జృహన్నలా, విరా, 4-55 

క, అన విని ఆగుమాటల నా,తని కొందలపాటు పాండు శనయుండు 

(కమంబున డిందుపటలిీ చి, విరా, 4-178 

క, తరోపక గతిం బాండవ, కరవు లొడంగూడి మనికి కార్యంబదినీ, 

వారని నడవుము వారన, వీరన. గురుముఖ్య నీకు వేణుం గలదే 

(ఇచట నిన్చేళమును చెల్పును) ఉదోగ్ట. 8.258 

త ఉ|| శ్చేవావాచకముగాను, ఉ| తే ఖా వాచక మునకు అను[పయు క్త కము 

గాను ఉపయోగింప(బడును. 

మ, వెలుచన్ గోతులనొ త్తి యగ్గజము తాంబేలున్ వసం బేజిమూర్భల 

నొందన్ వెననెతత్తి మేభుయుగశ్రీసకోల్లనగ్ణారికా,చల వె వోయసి 

శీలి మాయన, ఆరు. 1.285 
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ఊఉ ...భాస్యదసితోత్పల వర్దు(డు నేందచాస శం పారుచి మేఖు 

మోయన(గ? ఖాండవ మధ్యము. డొచ్చె. ఆది. 6.16. 

8. కొన్నిచోట్ల ఉపమా వాచకముగాం గూడ నువయోగింపంబడును. 

మ, దాని మగలన్ వ్యజావాతింగూలు శై_లని కాయంబన మద్భుజా' 

సమద లీలన్ గిటడంగించెదన్, విరా, 2-75" 

చ. రూలె వాడు వ్క| జనివాతి( గూలు శై లమన సారథి కేతు 

యుతంబుగా నిలన్ . భీష్మ. 2.68. 

అనంగతం త్రము సం, వి అ, న. 

మన్నథ వ్యాపారము, సురతము* 

ఉం *===అం జ్ఞూనన( బట్టి "తెచ్చి హ్యాదయం బలరంగ ననంగ తంత: 

విచాస్టవిపుజత్వ మేర్పణిచెదం (బమదాంబుధి నోల లాశ్చెదన్, 

విరా 2.2968: 

అనంగీకృతము సం. విణ. (అ: ఆ. ఆ,) 

అంగీక రింవ(బడనీది, అవలంబింపండనినది, 

క. వ్యాకులత( బొంది రూపు, లోకస్థితి తొంటి రాజలోకము.. 

చే నం,గీకృతమగు ధర్మ మనం,గీకృతమగు నేని వీతకిల్చిపు చరితా.. 
శాంతి, 2.159: 

అనంగుండు సం. వి. అ. పుం. 

రేం మన్మథుడు | 

త, ,..ఆ సింహబలు6 డనంగు, పట్టి యా డెడు జం తంబు పగిదినుండె.. 

విరా, 2.87" 

£. కర్టముని కొడుకు, వేనుని తాత. చూ, వివరము, శాంతి, 2.౨05. 

అనంత సం, వి. ఆ. (స్త్రీ. 

1. పూరుని కుమారుడైన జనమేజయుని భార్య - |పాచీకుని తల్లి. 
ఆది, 4-8: 



అనంతరము X78: 

లి అంశము శేనిద. (విణ) 

ఆశ యనునది యనంత మైయుండు. శాంతి. 58-154 
అనంతత్వము నం, వీ. అ.న. 

1. నిత్యశ్వుమ , అంతము లేకుండుట, 

క్ నత్యత్వాన ంతత్వని, రత్యయ శుభసారమయ సమ (గ వికాసా, 

8 . (ప్ర 1-188: 

ఆది శేషత్వము 

వ. కృష్ణుని పరమానంద (పా _ప్తియు, బలభ(రుని యనం తత్వసిద్ది యు, 

నకల యాదవ మౌసనలావావ (పకారంబును చెణీంగి. మహో. ల. 

అనంతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. అపరిమిశము, అపారము. 

వ. కళ్యపుండును దన దివ్యజ్ఞానంబున నట్లకా నెటింగి తకకుచేత: 

ననంతంబై_న యర్థ (బుగొని క మణి చనియె, ఆది, 2.19 

శి. తుదిలేనిరి సనూ విలేనిది 

ఉ. ఆలము సేసి నాతగుల మాజడి పుచ్చ(గనేల బేల నృ న్నేలరి 

యనంత భోగముల నిచ్చమెయిన్ విహరింపు విరా, 82-254 

కి అంశము లేనిది మేరలేసది. 

ఇ టనంళాతన్చకుం డగు వాండు విష్ణుండు. శాంతి. 4-88: 

4. నాళము లేనిది, శాశ్వతము, నిత్యమ', 

ఆ. ఆఖిల కర్మఫలము నంతపంతంబు మ,ద్భక్తులకు ననంతపదము 

గలుగు. శాంతి, 4-24. 

అనంతరము సం. కి. విణ. . | 

పిమ్మట. 

వ.’ అని యి _తైబింగున నయ్యిరువుర నొండొరులకు నప్పగించి పుచ్చిన 

'_ యనంతరంబ నకులుండు. వీరా. 1-255, 

“శర. | 
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అనంత విజయము సం. వి. అ. పుం. 

యుధిష్టీరుని శ. ఖముం 

వ. అప్పుడు కృషమ్టైర్జునులు పాంచజన్య చేవద త్రరబులును ఫేమ నేనుండ 

హౌం మును య ధిష్టిరుం-డనంత విజయంబును నకుల నవా దేవులు 

సుఘోవమణిపుప్పక ం౭బులును. ..బూరించిన. ఖీష్మ. 1.176 

అనంతశయనుండు సం. ఏ. అ పుం, 

(శ్రీ కృష్ణు(డు. 

వం ఆనం తశయను ండు శిశుపాలు సంస్కరింగం బంచి వాని కోొడుకుం 

-జ్రీదిరాజ్యమున కభిసికుం జేనె. నభా, 2.72 

అనంతుడు సం. పి, అ. పుం. 

|. (శ్రీమవోవిష్ణువు (అంతము లేనివాండు) 

లే. ఆది నుధ్యాంతములు నాకు నరయలేమి,వై యనాది యమధ్యుం 
డనంతు( డన(గ (జెల్లు, శాంతి. 6-436 

అనగ పెన(గు చే. అ, కి. (అనంగు  వెనంగు) 

కలసి మెలసి యుండు. 

ఆ. ఆ నితంబిని మక్కువ ననంగిపెనంగ్కి యింవు పొంపిరివోవ నన్నేలి 

కొన(గ దలంచి పొందిన నది జన్య్టిఫలముగా దెం విరా, 2-66 

సీ శౌరవ కోటియు మీరుం 'బెద్దయు(గాల, మనగ వెనంగి యనోగన్య 

సంభ్భ, తాధిక న్నేహులర్రై (పవ ర్తించితి రనఘవరర్త రనులార విను(డు 

ఆ శ. 1-86 

అన(టి శే, ఏ. 

అర(టి, కదళిం 

క, ఈ లోకము నిస్సారం, కాలోకింపంగ ననంటి యట్టులం 

ఊం 1-8 
కం + ఎఆృవ్వనిత యిల (బెన్లె నఆఅకిన యని [కియన్. 225 



ఆనగ్ని లొక 

అన(టికంబము చే. వై. సమ. వి. 

ఆరయటిచెట్టులో (చ. 

సీ. అనంటి కంబమునట్ట యనిరి నిస్సారత సంసార మనంగ నిన్సం 

(పబుద్దు,లు, శాంతి. 1-189 

ష్ i ఆగి అనక దే, అవ్య. (అను ధాతువుయొక్క వ్యతి శ క క్వార్థక రూపము 

1. (వాక) లక్యుము చేయక . 

క. కరిఘటలు దురగముల దళ, మరదంబుల మొత్త మనక యడరి 

వడిం గా,ల్వురు [మగ్గంజేయుచును మ, గ్గరి. (దోణ. 1.272 

చీ. ఎంచక్క తల(వక, 

న, పగతుర( చెగటార్చునెడ నన్యాయంనినక యుపాయం బెయ్యది 

దొరకొనిన చాన నుత్సహింవ వలయుట శాన్త్రసిద్ధంబకా దె. 
ధి 

సౌ_్రి, 1-24 

శి. (మా[తమే శాక అను తాత్పర్య మిచ్చును) 

శే, నేన దమకును గలవారు లేనివారు ననక తగువారిం జెప్పెద 
నఖిల సమర,పండితుల నేర్చి వారి నీ బలము లేడు, నడప(జాలించి 
యభథిషేచనం బొనర్చు, ఉద్యో. 4_107 

అనకము సం. వి అ, నం 

అనిం[దియము, ఇఎ|దియము కానిదిం 

తే, ఆ|పమేయ మవిచ్టే౨రు మచల మాది, విరహికంబు నసికాంతంబు 

విమల మవ్య,య ౦బు .వుండరీ కాజు మనత విషయ, మచ్యుకము 

సదసశ్చర మైక్యభాసిం ఆను, 4-190 

అనగ్ని నం. ఖ్ లం పు౦* 

అగ్నిహో| తము లేనివాండు, గార్హ్హపత్యము, దఉ&ణాగ్ని; ఆవావనీయము 
అను మూడు విధములగు అగ్నులు లేనివాడు, చూ. అగ్నిం. 

ఆ. వడ్డికిచ్చి కుడుచువా(డు ననగ్నియు(, (వాణివిక్రయమున బదుకు 
నతండు, దై వపి|తగములకుం దగరు సంధ్యోపాస,నములు లేని 
వారు నరవరేణ్యః | ఆను 2.67 



మ్ష/( అన ఘమ 

అనఘము నం, విణ, (అ. ఆ, అ,) 

పాపరహిత మైనది, వవితము. 

క 'మువినాథ నీవు చెప్పంగ, ననఘంబగు నీసమంచిళాఖ్యానం బే విని, 

(దోణ, 2-180: 

అనఘు.డు సం..విణ. (ఆ. ఆ. అం) 

పొాపరహేతు(డ్కు (ఆఘము లేనివాండు) 

సీ ..... అనఘులు శేతన, మల్లన సిద్ధ నామాత్యవరుల కూరిమి: 

తమ్ముండు, విరా 1-10 

అనడ్వాహము సం. వి. హ్. పుం. 

ఎడ్డు, వృషభము (బండిని వహించునది) 

వు అగ్నిహో తంబులు ననడ్వావాంబులు నతిథి వాంధవ విద్వజ్ఞన 

గురు మి|త ఇామినీ నివవాంబు లపూజిశంబు లై యెగ్గు చేయును. 

ఆర, 1.91 

అనతి | కమణియము సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

అతి క మింపరానిది, కడవరానిది చాంటరానిది, 

క, మనుజులకు 'నెవ్విధంబున, ననతి_కమణీయ మైన యాపద్విషయం, 

బున సంతాపింపంగ6 జన,దని యెటిగియు నగునె యెట్టులని. 

ఛోకింపన్ , ఆది. 6-25 | 

అనకిదూరము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) . 

' కొంచెము దూరము, నమీసము (అతిదూరము శానిది) 

వ, విరాటు నగరంబున కనతిదూరంబగు కాంచారంబున. 

విరా, 1.147 

అనద థె, విణ, V పుం అనాథః (స్రీ అనాథాం 

. 1. దిక్కులేనిది, భక్షకుడు లేనిది, నాథుండు లేనిది. 

+అ%వీరపత్నినయ్యు వీరసహోదరి,నయ్య్యు "నీకు; జాడ ననవవోలా,. 



'అనధికము ATT 

నున్న చాన నెట్టులున్నను నాకు నిన్, చెలుపచేల పలుకు తియ్యమేలి. 
ఆర. 6-184 

ఆ, అనదనై తి నిచట నాలికుయ్యాలింపుం డకట మీరు గలుగ నాళ 

మించి, నన్ను( గట్టి నూతనందను లిమ్మెయి వెజపు లేక భంగ 

పటు చువారు. విరా, 8-19 

2. ఆశ కుడు దుర్చొలుండు, అల్పుడు, 3 

ఆ, కలవామగుట లక్మీ( గారించు( (వాణ వో, నియును జేయు నింత 

నిష్కువంబ్కు పలువు , రొకని కోడి పాటుట బల్లి దు, లనదశేత( 

జెడుటయును భటించు. ఉద్యో. 8-17 

+..భూవరులు మేర, దప్పి లోకములోని ఛాన్యముల్ గొన నధ, 
ర్మం బంతకంతకు( [దిబ్బ నికు, లనదల( జెబుపంగ. 

శాంతి. 8-280 

సః 

1, అనాథ త్యము, ఆశ త, 

కే, కౌర వేందు' డనద్కతనము దోంపంగ గదం జేశ(గొని వినిశ్చ,య 
మున( బోరికి నమశెనే యక్కటకట, శల్య. 2-288 

ఆ, ఆత(డు పూజనీయు( డగు నేనెలబుంగుదు,వైన ధనము లీగ ననద 

తనము, వచ్చు. బెచ్చుపెరిగి వై రులు గర్వింతు, శేల ఇగ యడంగు 

నిట్టులై నం | ఉద్యో. 3-164 

'౩ దైన్యము, హైన్యము. 

కం అనదతనంబును బెడిదపుఒ4దనమును లేకుండ. బరంగి దరియొత్తెడు 

న్కేలునుబోలె నొత్తవలయును్కుు మనుజిందుండు మార్తురం 
(గ్రమంబున నధిపా. శాంతీ. 8.24 

అనధికము నం. విణ. (అ. ఆ, అ,) 

ఎక్కువ కానిది, సూజ్యము. 

వ. అని తలంచి యపునర్భవశారియు ననధికంబును నచలంబు నగు 

ధర్భంబును గోరుచుండు.' ఆను, 8-809 



2/8 అనరితము 
అనధీతము నం. విణ (అ, ఆ. అ.) 

చదువంబడ నీది, 

క, అనధీతాధ్యయనుం డన, జను బుత్విజు నట్టచూవె సంరక్షా 

కృల్పన హీను(డై న నృపు( డని, మనువు పలిశ శాంతి. 2-192 

(పా*కాంతరము) 

అనధీయాను(డు నం. వి. అ. పుం. 

చదువనివా(డు, వేదాధ్యయనము చేయనివా(డు, 

క, ఆనరీయానుం డీత6( డన( జను బుత్విజునట్ల చూవె నంరణూ' 

క,ల్పన పహీను(డై న నృవు( డని, మనుపు పరిక, శాంతి, 2.192 

అనధ్యయనము సం, వి. అ. న. 

1, ఆధ్యయనము చేయకుండుట. 

వ అన్విశేషజ్ఞుండు పు తుతో ననధ్యయననమయ: బగుట సెప్పి. 

౬ - . శాంలిం ర=రి0' 

2, అధ్యయనము సేయ రాని దినము లేక నమయము. 

శ, మొదవుం దన్నుట రవి యభిముఖత దనకు, గలుగ మూత 

పురీష మోశణము సేత, యధ్యయన మనధ్యయనమునందు. 

నడపు,టగు బిసంబులు (ముచ్చిలినట్టులై న. ఆను. $226 

“అననుపస్థలము సం. వీ, అ, పుం, 

లో పథూయిష్టమెన తావు, అపాయముగల చోటు. 

ఆ. పలు(గు రాల కుడ్యముల రుచుల్ గప్పిన, జలములున్న యొడలు 

'వలయయూచి, యననుపస్థ లంబు లని జను లెటు6గక, యుండు 

నట్లుగా మయుండు సేసె. :s సభా. 1-12 

ఆనురూపము సం. విణ. (అ. ఆ, అ): 

అనుగుణము గానిది, తగనిది, యు క్రముగానిది,. 

క, ఆను పలుకులకును ఖీషున్షండును |దోణు(డు (దోణ నూను(డునూ 

గృవుండును మేలని యియ్యకొనిరి వృదయ్యానశురూపములై న 

లీవు లాస్యము€౬ బొందన్, విరా, 4-108 



అనపత్యుండు శ్ర; 

అనన్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఇతరము కానిది, వేలు కానిడి, అన్యము కానిది. 

మజియొకనికి. జందగిది. 

వ. ఇది అనన్య సామాన్య కరణం బగు పరమ ధరగ|పశార౭బు 

విరా. 1-29 

అనన్య సామాన్యము నం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

అసాధారణము, ఇశరులకు సాధారణము కానిది, ఇతరులకు లేనిది, 

ఆ, ఆర్జునాంబుదం బనన్య సామాగ్య సృముద్యమమున ముఖప యో 

రువాముల కాంతి దఠటి(గి యపుడు కారవసేనా సురోవరంబు దీన 

అనపజయము నం, వి. అ. పుం. 

అపజయము ళేమి, పరాజయము లేకుండుట. 

క, నానాత్రైకత్వము ల, క్లానక్రానజముల నపజయమండు బుధుల్ 

వా3 నవిద్యయు విద్యయం గా నివి విను పంచవింశకస్థావస్థల్ ఓ 

ఆను. 4-928 

అనపత్య నం, విణ. ఆ. స్త్రీ, 

బిడ్డలు లేనిది. 

న, అట్టి యెడ, దుపదుం డనపత్య యగు' తన మహిషి. వీషోదంబు' 

దీర్వం దివురుటను. ఉద్యో. ఉ-లి60 

అనపత్యత సం, వి. ఆ. (స్రీ, 

బిడ్డలు లేకపోవుట, సంతానము లేమీ 

క, జన నిందితమయి నీయం, దనపత్యత యను నధర్భకుది యుండగ 

ధ్కరగినివ్భ_త్త చరిత్రక నీ, యనుశాసన మెట్లు నమ్రనగు జనము 
er. ఠా 

లకున్, నభా. 8.4& 

ఆనపత్యు(డు సం. వీణ, అ. పుం. 

బిడ్డలు లేనివాడు. 



90 అనపరాధుండు 

నీవన పతుక్రండవగు మని | పతిశాపంబిచ్చిన, తది 1-99 

అనపరాధుండు సం, విణ, అ. పుం. 

తవు చేయనివాడు అపరాధము సేయనివా(డ్కు అపరాధము లేని 

వాండు, నిర్దోషి. 

తే అనపరాధుం దపోనిధి నధికశాంతి, యుక్తు( జంపిన పాపాత్ము 

నుఅక పట్టి, |మింగ(జాలెడువాని నుత్తుంగ దేవ నేరు నృజి 

యింతు( జూడు డీ యీకణంబ. ఉద్యో, 1-12, 18; మహా. 58 

అనపహార్యము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

వారింప ళ క్యముగానీదిం 

తే, అనపవోర ర్టింబు తెజోమయంబు నర్వ,గుణములకు నలం కారంబు 

గురుతరంబు, భామలకు? బతి భ_క్తియ, ఆర. 2-142 

ఆగపాయత సం.వి. ఆ. (స్త్రీ). 

అపాయములేమి, ఎడచాటులేమి. 

రొ * + ధర తనయ డందణ మును ని,ట్లనపాయత వర్తిల్లున, మని 

తమ్ములతోడ నిశ్చాయంబుగ ( బలి 3ెన్, విరా. 1-114 

అనపాయము నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. అపాయము లేనిది, వోనిలేనిది, చెలుపులేనిది, నాశము లేనిది 

క, కను బమనిన తెరువరి తన, కనపాయంబైన మార్గ మరసి తగ 
నెట్, ,గిన వారు నెప్పంగా( గై ,కొనని కరణిం దగిన వెంటకుం 

జొర ్వవకటా, ఉద్యో. 2-280 

2, ఎడబాటులేనిది, 

మ. ...మునీం దా రండు నీవున్ భవ, త్తనయుం డీకరియున్ నితాంత 

నుఖ నిత్యంజబైన నొాకంబువం, దనపాయ స్థితి మత్సఖశ్వ మున 

జెఠిపారం (ఐవర్తింపంగన్ ఆను, 4-78 

శీ. తొల(గనిది. 

అనపాయమగు నుపాయమున ముక్రిడయు. శాంతి. 5-865 



'అనపా శయ 981 

అనపాయమగు నుపాయము జాతీయము. 

సురతీతమైన సాధనము, ము_క్తిసాధనము, అపాయములేని ఉపాయము, 

తొ (గని ఉపాయము, 

తే, హృద్గత ద్యంద్యములచెల్ల నెడల విడుచు, ననఘ యనపాయమగు 

నుపాయమున ము _క్తి,వడయుం బదపడిం 

తే, అనుడు ననపాయ మగు నుపాయం బనంగ6 జెప్పి ళొక్కటి 

మోవతంబు( జెందు తెజంగు, శాంతి, 5-866 

తే, తాను |గోధాదు లెడలించు( గాని ముక్తి, బెచ్చి యీ దొక భంగి 

ము క్రికి. బథంబ్కు నగుట ననపాయమగు నుపాయంబనంగం వలసె 

నీనేర్పు వే రిందువంశ వర, శాంది, 5-81 

శ్లో. తతో మోజాయ యతత తేవానుపాయాదుపాయత౩ 
నం. భా. శాంతి. 2789-21 

ల్లో, మోక్షః పితామహేనో క ఉపాయాన్నానుపాయత 

తముపాయం యథాన్యాయం |శోతు మిచ్చామి భారత. 

. శాంతి. 274-1 

వ్యాఖ్య :- నానుపాయాదుపాయా వనుష్టానాత్ కింతూపాయత ఏవ, 

అనపాయమగు నుపాయము భగవంతుడే, భగవంతునే యుపాయము 

గాంగొని భగవంతుని యను గవాముతో భగవంతున్ని. జేరందగునని భక్తి 

యోగము. 

ఊనపాయు:.డు సం, విణ. అ. పుం. 

విడ.వనివాడు. 

క, ఆనపాయుం డగు నెవ్వండును నను అకాధింపంజాలండు, 

_ అళ్వ 1-127 

అన పా(శయ సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) 

దిక్కు లేనిది 

క, అపనీతల సాామాజ్యోత్నవమునకు యోగ్యమైన. నతి _చౌపది 

పాండవ ధరశ్చిపత్ని నీకం, తవమానము సేయ నేమి "యనపా శ 

యయే నభా, ౩2-508 



అన'పేజీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కోర (బడనిది. 

వ, తత్సుతుండు క ర్ణముండు నన వేతీశత రాజ్యుండై, శాంతి. 2.205: 

అన'సేతము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

తొల(గనిది, వీడనిది, 

సీ, వరుసల (శాణాపాను లిరువురు నయ్యగ్ని, వెలిగింతు రనపేత, 
వృత్తులగుచు, ఆర. 6-101. 

అనభిగమ్యుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

పొందళ క కము గానివా(డు. 

చ, *..*న్కి స్తర మవానీయ తార్కిక వచః కలనానభిగమ్య. 

శాంలి. 4.4655: 

అనఖిజాతము సం. ఏణ, (అ. ఆ. అ.) 
బ్గా 

కలియ .బడనిది, ఎలుంగ (బడనిది. 

వ.నీ యజ్హంబు నిర్వ _త్తంబయిన నే నరిగి బలభగ్నీకృత పాదప వనం 

బుల దాని ననభిజ్ఞాత ద్వార దేశంబుల చాని...*ద్వారవతిం జూచి. 

ఆర. 1-179 

క వరితాప మనథితోషము...రాజసంబులగు భఖావంబుల్, 

శాంలి, 4-851 

అనభిమతము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 
ఆయ క్రము, అసమ్మతము. . 

వంశనాళశ మనఖినుతము, . ఉదోర, 8-15 

అనఖివ్య కము. సం, వనిళఠా. (అ, ఆ, అ) 

తెలీయ(బడనిది, 



అనయము 288: 

అపగతజన శబ్దమై, యనభివ్య_క్షమార్గమై. ఆర 7-406- 

అనభిషికు.డు సం విణ, అ. పుం, 

తడుప(బడనివా(డు, నంఅంధము లేనివా(డు, 

సద సద నభిషి కా. (త్రీ 1-189 

అనభ్యస్తము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

అభ్యసింపంబడనిది, నేరు వంబడనిది. 

ఆనభ్య స్త శా(న్త్రంబునుం బోలె దుర్గమంబును. విరా. 2-826. 

అనయము దే అవ్య. (దు. 

1. అత్యంతము, మిక్కిలి. 

క, అనిన విని యనుచితంబున, కనయము ళంకించియును లతాంగి 

_ మదిం ద,మ్ముని వలవంత దలంచి యిట్లనియం జాంచాలితోడ 

సాదర పృ త్తిన్* విరా. 2.97 

చ. అనయము నొచ్చుచున్న యవి యంగములెల్లను వేగవచ్చుటన్, 

ఉదోగ. 2-15 - 

2. సంతతమ్ము ఎల్లప్పుడు. 

క, అని పలికి పిలి పొదిగిట్, ననయము నిళ్శంకవృ త్రి న య్యొులుక 

వసించిన. ఫీష్ము. 1-177 

క. ఆనయము. గొంచెపు వెలకుం, గొనవచ్చును సారభూత గోవును 

దానరబున ఫల మధికము దానము గొని నాతడు నుఖము 

చాన గొను. జేనేఠశన్. ' "ఆను, 2-418: 

లి. మజిమటి, మాటిమాటికి, 

చ. మన మురియాడుచుండ ననుమానముతోన సులేవ్షయాచి నీ, వన 
యము. గోరిన ట్టి పని యర్థిమెయిం జని చేయుచాన విరా 2-102: 

అనయము సం. వి. అ, పుం. 

దుర్మయమ , అవినీతి, నీతిలేమి. 



వీరికీ అనర్గళము 

చ. అనయ ము వుళ్లై జూదమున యప్పుడ యొంతయుం జిచ్చు. చెట్టి 
కాల్చిన యది నీయు పేక్షయ, ఉదోన. 2_14 

అనరళము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
౧ 

నిరాఘాటము, అడ్డు లేనిదిం 

శే అతండు నానా పకార శస్తాంన్రునివాతి, నతుల విికమ విభవ 

మనర్గళముగ, యోధసారథి యుగ్యసంయుతము గాగ, నూలు 

రథములు | వేల్మిడి మగ్గుచేనె, విరా. 8-172 

'అనర్గళు(డు సం. విణ. అ, పుం. 

అడ్డు లేనివాడు. 

ఉం === రాముని కులాంగన జానకి నేను నన్ను మో,వోవిలు. డెక్క 

రక్కను( డనర్గళు(డై కొనిపోయెడుణ గృపం, గావరె. 

ఆర, 6.848 

అనర్హము సం, విణ (అ. నవ అ.) 

అమూల్యము, అధికమగు వెలగలది 

క. శదణాగత నం|శిత భయ,వారణా సురనికర శేఖరానర్భ మణి, 
న్ఫురణా పరిచయ రంజిత చరణాం విరా. 1-88 

అనర్థకము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

నందింధము లేనిది, అన్వయము కుదురనిద్కి పొందిక లేనిది, 

అర్థంబు లం దనర్ధక చింత, సఖా. 1-65 

'అనర్థబ్ఞుండు సం. విణ. అ. పుం, 

కార గ్రస్టితి నెజణు(గగనివాండ, అర్థజ్ఞుడు గానివా(డు. 

అనర్థజ్జులతో డి చింతనంబు,. . .'రాజదోవంయబు నభా. 1-556 

“అనర్ధ భాషి సం. విగా. (న్-ణీ-న్) 

అవాచ్యములగు మాడలాడు వా(డు, . అ_పయోజక .వాక్యముల్లు 

మాట్లాడు వా(డు. . mr 

క, విను మలసుండును గర్వియ్ము ననర్థ భాషియును మత్సరాతీఢథు(డుం 



అనల్రమ్షు 285 
ఖః 

(గోఃధనుండును గావలదు శ, క్యనురూపత6€ జేయ వలయు 

నాతిథ్యయిన్. శాంతి. 5-454 

అనర్థము సం. పి, అ, పుం. 

సే కీడు. 

వే ఆర్థానర్థ బులు, బలాబలంబులు మొదలై న సకలావస్థలును. 

శాంతి 8_111 

ఏ చారి[ద్యము, పేదటికము. 

క. పారి నర్ధంజబు ననర్థము, మరణము, జీవితము నుఖసమాగ మమును 

దు, స్తర దుఃఖ సంగమంబును దొరకొను నే నెపుడు సనమతతోడన' 

నిలుతున్. శాంతి. 4-894 

అనర్హము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) | 

ఆర్హ్యము గానిది, అయు_ క్రమ, తగనిది. 
శే. వినుము దుర్యోధనుండు సేసిన యనర్గ, మొక్కాటియు లేమ, 

ఆశ. 1-98; 

అనర్హుండు నం. వీణ. అ. పుం. 

అర్హుడు కానివాడు, అపా|తు(డు, తగనివాండు. 

క. విను మర్త్మ డగు ననర్హ్యుం, డనఘా విస్ణుస్తుతి _కియం. 
శాంతి. 5-486" 

చ. .. అనర్హు నర్ష్హు. డని యచ్యుతు నర్చితుంజేయ ఇాడియే 

సభా. లి10 

అనల సం. వి. ఆ. త్రీ. 

[కోధ్లునకు జనించిన సురఖికి( బుట్టినది, దీనికి గిరివ్మక. లశాగుల్మము 

పుశ్లను, | ఆది. 8-71 

ఆఅనలము సం, ఏ. అ. పుం, 

1. అగ్నే. 

శే. ..(వళయ కాల్లానలమున్న గండరధించిన రూపంబు కరణి భీమా (= 
a 



256 అసలన త్త కము 

డతి భయంకరాశారత నతిశయిల్లె. విరా. 9-134 

వు ఆగ్నిత_త్వము. 

ఆ. విను మవాన్శ్మనో గగనవవనానల, సలిల భూములన(గ సంభవించు? 
మహిత విథవములు (గమంబున నేడు రూపములు జనగ్ధిజ శక 

భావమొంది. ఇాంరి, 5=59 

అనలనతృ్త పము సం. వి. అ, న. 

మాంద్యము లేమి, జాగరూకత, 

క. ఆంతశ్చర మారుతములు, శాంత ములుగ “జేసి యనల ' సత్యము 

శమమున్, చాంతియు గల జనములు. శాంతి. 2-29 

అనలను(డు సం. విణ. అ, పుం. 

[స జాగరూకత గలనాండుు అ|పమత్తుడు. 

క, అనఘ యిది యోగపథ మిఠ్కి దనలనగు(డై_ చన(గ( జాలు నతండు 
కృ తార్జుండు, | శాంలీ. 6-122 

అనలా స్ర్రము సం. వి, అం నం 

ఆ గ్నేయా(్ర్రము, ఆగ్ని అధిష్టాన చేపతగాాగల మం[తపూరిత వాణము, 
వం మ దనాథుం చడ సొచ్చి మవోనలా న్త్రంబు ప్రయోగించిన. 

భీష్మ. 8=51 
సీ. అమ్మవోత్ముండు నాకతి దయ నిచ్చె నియ్యనలా(న్త్రము. 

ఆది. 7.44 

అనలు(డు సం. వి. అ. పుం. 

ఆగ్ని దేవుండు. 

చ. అనలుండు థాస్కరుండును ను ధాంళుండు, క్ర ర్ద + 8-807 

అనల్పము సం. విణ, (ఆ. ఆ. ఆ.) 

తక్కు_వేగానిది, అధికము. 

మ. వలలుం డెక్కడ( జూచె.*4**ననల్బ (పీతి సంథించుచున్ ,...యీో 

భూజము వంట కట్టియల్రై ఖండింప(గా 'నేటికిన్, విరా. 2.186 



.ఆనేవధాను(డు వ”. 

“అనవద్యత సం. ని, ఆ, స్రీ: 

అనింనత, పూజ్యత. 

చం ...భ్యూవర యతఊ. శేమి పూని 'యనవద్యత బొందు నెలుంగC 

శెస్పమీ. ఆర్య 71-444 

ళో) 

ఆఅనవద్యము సం. వణ. (అ. ఆ, అ.) 

1, ఉత్తమము, పాపరహితము. 

చ. *..నీతి నిర్మలా,త్శకు( డనవద్యకీలుండు నధర్ముండు దాంతు(డు 

గొంతి ముద్దునే,యు కొడుకు. * * “విరా; 1-98 

వీ. వూజ్యమ-, అనింద్యము. 

సీ. వాగ్య నైపుణ మనవద్య శియూవిధి నలవరించుచు బృవాన్నల 

యనంగ, విరా, 6-888; స్వర్ల + 86 

3. నిరాఘాటము, అడ్డులేనిడి. : 

క్, అనవద్య వాద ినాద రబున (మోసెను దేనదుందుభు లు. 

అశ్వ, &-241 

ఉనవద్యు.డు సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. వూజ్యు(డు, 

మూలవిడ్యానవద్యా. (దోణ. 2-888 

9, పాపరహితుండు, 

క, తనువె స్పర్శము 77 కొను, ననవచా్య బుద్ది యాత్శయ ంద 

నిలుచుచున్ , శాంలి. 5-189 

-అనవధానము వి. అ, న. 

వమాదము, ఏమలుటు, 

శే, ఎన్నికొనుచుండ( జనుచుండ నేండ్లు - లివ్విధమున నాయువు 
దోడోడ( దటింగి జీవవోని వాటిల్ల(గా( బుత యనవధాన్వ నద 

మోహితు(డై యున్కి- నీకు. దగునెం శాంతి. 6-224 

ఉనవధాను(డు సం. విణ, అ. పుం. 

ఏమటుపాటు గల వాడు 



తే. పనుల యెడ మాజుపలుకక యనవధామ,డై న పతిం దలపించి _. 

” ఆను. 5-29]: 

అనవరతము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

నిరంతరము, తెంపులేనిది 

క. అనీ ధరణి నుండి పొగడెడు్కు జనుల నిరంతర రవంబు ఇలధరో! 

మార్షంబున నుండి పొగడు దివ్యులు యనవరత రవంబు నొక్కం 
టయి కడు నొప్పున్, ఆది. 7.185: 

సం. (కి. వీణ, అ, న, 

ఎల్లి ప్పుడు. 

ఆ. ...ఎంత బోధ మెక్కుడ య్యె, నంత శాంతు6 డగుచు ననవర తం. 

బును, గురుని గొలిచి మేలు పురుషు డొందు, ఆను, లి=తి?1. 

అనవేషము సం. పి, అ. సుం. 

మిగులులే నిది, నమా_ప్ప్తము. 

తే, ...పగఅ, ననవశేషంబుగా. దెగటార్చె నితండె, శాంతి 1.867" 

అనవసరము నం, వి. అ. పుం. 

వేళగానిడి, ఆదనుగానిది, తగని సమయము, 

తే, అరయు, మిది కోపమునకు ననవసరంబు, ఆర, 1-896. 

అనవహితుండు సం. విణ, అ. పుం. 

ఏమలణుపాటు గలవాండు, 

క, అత(గులచే (దుపదు. డనవ్కహితు(డై. పట్టువడనంత హానుండె. ౬. 

ఆది, 6-66 : 

అనవిత ము సం, వి. ఆ. న, 

ర్ం సంత్త్వాశయమునం బురుముంయడ్క, దత్వా శయమునను సత్త ్వతతం 

ములు వి వేకిశ్త్వాలేపత్వను లన, _విత్త్వము జిత ంు. వద్దు. 
విశ్వాధారా. ఆను 4.217 
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అనవుడు చే, అవ్య. (దు. 
నావుడు, అనుడు, అనిన పిమ్మట, 

(అను ధాతువు యొక్క ఆనంత ర్యార్ధక రూపము) 

క, అనవుడు నప్పలుకులు విని, తన చిత్తము కలఃకదేతి ధర్శుతనూ. 
జండు. విరా. 1-565. 

అనశనము సం. వి. అ. న. 

ఉపవాసము, పస్తు. 

చ. ఆనశన నిష్ట(జేసి సురలాది మునుల్ మపితానుఖావులై ,6. 

ఆను, 4-156. 

అనశనుండు సం. విణ. (అ. ఇ, అ.) 

ఆవోరము తీసికొనని వాడు. 

క, మునివరు(డు......తపమనరించె ననళను౦ డ,య్యును బహం. 

కాలంబు |పాణయుక్తుం డగుచున్. ఆది. 4-265. 

అనశ్వరము సం. విణ. (అ, ఈ, అం) 

నశింపనిది, శాశ్వత మైనది. 
క, తత్త్వ మనళ్వర మళరీ,ర త్వంబునం బరంగు భూత రాశి, 

ఆళ్వం 1-121: 

అనశ్వరు.డు సం. విణ, అ. పుం. 

నాశనము లేనివాండు. 

క. వారియందేనును నాయం, దరయంగా వారియు.( గలము హరి. 

నాకును నా, హారి కేను ననశ్యరులము, వారి వసాదోదయము 

మహ_త్చ్యర మహిమన్ శాంతి, 4-244. 

(అధీశ్వరులము ఆని పొఠాం) 

_ అనశ్వుండు సం, వి, అ. పుం, 

ఒదూరథుని కొడుకు, తల్లి మాధవియయిన నంపియం తండి కురువ్కూ,. 

19) 
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ఈతని పంశముచా కే భీష్ముని త౦[డియైన కశతను(డం, ఆది. 4-118 

అనసూయ నం, వీ. ఆ, స్త్రీ 

సద్దుణములయందు ఈర్ష క్ట లేకుండుట, 
౧ లు 

క, .౨..అనసూ యార్య గ్వములు నహింసా చాను కమా తజ 

సూనృత ములు నత కిము మూరు 7 శాంతి, 8-417 

అనసూయత సం, వి. ఆ, (మీ? 

అసూయ లేకుండుట, ఈర్ష స్టలేమి. 

చ, అగు నంధి యొట్టు ననసూయత నూల్కొని చేయు మి క్తణిన్. 
ళల్యం 1-61 

అనహంకారము సం. వి. అ. వుం. 

ల్ శీను అనెడి యభి మానమును గర్వమును లేకపోవుట; అహంకారములేమి 

కం అనహాంకారము న|పార్భనమును విషయముల బెద్ద తగులమి 

యును మే, లనఘా, శాంతి, 5.4658 

ఇత డనవాంకారుం డెపుడు, మౌన, లి6 

అనా దే. ని, 
"a 

ఆలో | ॥ 

క్ (పార నార్భమున |కీయలకు ఆను _ పయు_క్త ముగా వచ్చును. 

క. అనీ వీ జనగింబున నమ్మని, 'రాజికి వెజిగను తపళ్ళరణ 

మొందనభా. 
“ఆను, శీ_లిలిక్ 

క, *44వాపొ (శ్రీవి[శుత కృష్ణు పనుపు నెల్లింపవనా. మౌన, 128 

క. ..*నిన్నుం దోడ్కొని, పోవచ్చినవారు గినుక బోవిడువవనా. 

అనాకాంకిత్వము సం, పి, అ. న, పుం. 

కోర్కె లేక పోవుట. 

వ. సర్వ సమతా సముపహికంబై_న యశనాకాంతిత్యంబు ధర్మోత్త. 

మంటు నిరతిశయానందమునకు నిధాోనంబు, శాంతి. 6.0619 
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అనాకారము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

నశించినది. 

క. ఆరయం గామము6 (గోధము, వై_రులు ముక్తి కవి రెండు వారిం 

చిన సంసార మనాశారంబగు, నేరిమి యొండేల ముక్తి నెలవు 

గనుటకున్, శాంతి, 6.812 

'అనాకులము నం. వీణ, (అం ఆ. అం) 

సంమభితము గానిది, చెడనిది, నళింవనిది. 

క. నీ కారణమున వంళ మ,నాకులమై నిలుచుటయున్, ఆది, 4-245 

ఉఅనాకులుండు సం. విణ, అ. పుం. 

వ్యాకులత్వము లేనివాండు, కలత. జెందనివాడు, 

చ... వినయంబును భక్తియం దోప నయ్యన్వాకులు నట పుచ్చి 
యొక్కెడ నకుంఠిక నిర్ణ యశాంత చిత్తు(2_ మౌన, కిర్ 

ఉనాగతము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. రాంబోవునది, భవిష్యత్తు. 

చ. అరసి యనాగతం బలు(గు నట్టి మనంబులు గల్లు పాండు 

భూూవరసుత బంధు మిగత కురువర్గ సుహృజ్ఞన కోటులు. 

శల. 1-115 

2. రానడి, జరుగనిది, 

క, గతమునకును వగవ కన్నాగతమునకును నోరు చెబిచి కడుంగోరక 

ది,నత( బొందక దైవం బేేగతిబుచ్చిన 'చానం బోదుగా కనవల 

యున్. శాంతి. 8-80 

అనాగతుండు సం, విణ. అ. పుం. 

రాబోవు వా(డు 4 

వ. మటీయు నతీశాచాగతులై న నిజవంశంబున రాజుల కల్ల వంశ 

కర్త య్య నట్టి భరతునకు. ఆది. 4-110 

అనాగనుడు సం. విణ. (స్) 

పాపము లేనివాండు, అపరాధము లేనివాడు. 
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చ. అనఘు ననాత తాయి గరుణాత్ఫు( (బశాంతు ననాగనున్ మవ్యో. 

మునివరు( జూచి చూచి యధముల్ వధియించిరి ఆరం లీ-154 

ఇది ఆనందవారి పొఠము, ఇది సం.మున అజాఠాంతరముగా( గూడ. 

లేదు. “నిఠాగనున్ ' అని పొఠాంతరము గలదు, “(పశాంతుని చాంతు- 

నిమ్మవో,మునివరు' అనునది, సం.ము; అకా, (పతిపొళములు, మూల. 
మును బట్టి చూడ “అనాగని శబ్దమే యు_క్షముగా( గన్పించుచున్నది. _ 

శ్లో. ధగ్మజ్ఞస్య కథం తాత వర్తమానన్య సత్పే, 
మృత్యుశేవంవిధో యుృుక్తః సర్వభూతేష్వనాగసః, 

నం, థా, అరం 117.2 ళో (వావిళ్ల); 

ఆఅనానారము సం, వీ, అం పుం. 

ఆచారములేమి, ఆయోగ్యవర్తనము (విహితముల ననుస్టింపకుండుట-. 

నిషిద్దముల ననుష్టించుట,) 
ధి © . 

వ. వారి యనాచారంబులు వారింపమింజేని యాకల్మపషంబు లెల్లను. 

నిన్నుం బొందు, కర గా 2.109» 
(a) 

అనాతంకము సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

సందేవాము లేనిది, 

కం పంకజ సన్నిభు( డథ్మ్కపంకశాళన మవోతపన్పలిలు. డన్యాత ౦క' 

నుతి చెలశిష్యు( డుుదంకుం డను మునివరుండు దద్దయు భ క్తిన్. 

: ఆది, 1-91: 

అనొతంకు.డు సం, విణ, అ, పుం. 

భయము లేనివాడు. 

ఉ. శంకర సన్ని భుండ్కు జనశంకరుండున్, గరుళాకరుం, డనాతంకు 6 

డుదంకు( డన్ఫుని (వత స్థితుడై మరుభూమియందు స్కిళ్ళంక 

మకన్. వసించి. ఆర, 4-874. 

అనాతతాయి సం. విణ. (న్-నీ-న్) 

చంప నుద్యుక్తు(డు గానివాడు, ఆతతాయి కానివాండు, అనపరాధి 
“చూ ఆతతాయి 
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చ, అనఘు ననాత తాయి. గరుణాత్ముం | బశాంతు, ననాగసున్, 

మవోమునివరు( జూచి చూచి యధములట్ వధియించిరి. 

ఆర. 8-154 

“ఇది. అనందవారి పాఠము అశాడమినారి పాఠమును, సం=మువారి 

పాఠము “ఆనఘుని వీత రాగు"; పాఠాంతరము అనాత తాయి, మూలము 

నకు 'ఆఅనాత తాయి శబ్ద మే దాపుగ నున్నది, 

ళో ధర్మజ్ఞ వ్య కథం తాత వ ర్తమానన్య సత్పశే 

మృత్యు రేవంవిధోయు_క్రః నర్యభూ తేష్య నాగసః,” 

సనం. ఛా. ఆర. 117.9 ళో (వావిళ్ళ ) 

అనాతురత నం, వి, ఆ. (స్తు 

ఆతురత లేకుండుట్క వేగిరపాటు లేకుండుట, 

క, ఈ తెరువున వేదవిదు(డు, వీతామ్నాయుండు ధర్మ వేదియు6 

బాప్కస్ఫీతుడు సరియై కడతు ర,నాతురత జరామరణమవోంభో 
రాశిన్. శీ, 5-91 

అనాత్మ స్టాండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆత్మజ్ఞానము లేనివా(డు, తన్ను6దా నెలుంగనివాండు, బుద్ధిహీనుండు, 

వ. నీ వనాత్శజ్ఞ౭డ వూరకుండుము, కర్ణ, 2.116 

అనాథ సం, విణ. ఆ, స్రీ. 

నాథుడు లేనిద్కి దిక్కు లేనిది. 

స్హీ ,..మదలోల ననాథను బాలవృద్ధ( -తే- చాపనసిని భీత వంచన, 

దలర జే,యుట...నిరయ హేతువులు, ఆను, జి-6]1 

అనాథ తము నం..వి. అ, న. 

నాథుండులేనిత నము, దిక్కు లేనితనము. 

సీ నానాజనములకు నాథు(డై_ శోభిల్లు దొర యనాథత్వంబు బోరే 

చేయడు. (దోణ, 2.849 
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అనాథవంతు(డు నం. విణ. త్-పుం. (త్ -లీ-త్) 

నాథుడు లేని వాడు, దిక్కు లేనివాడు. 

వం ధ రశ్హివందను(డు. . *.4మీరు భరతకులులకుం దక్కు. ననాథవంతు. 

లైన వారలకు విధ్యుకంబుగా నగ్ని నంస్కారంబు సేయుండని 
పనిచి. స్రీ 2.172: 

అనాథు(డు నం. విణ. అ. పుం. 

నాధుడు లేనివాండు, దిక్కు లేనివాడు, 

వ, అమాగ్రినవ నొథుండు నలుదిక్కులకు మొగంబు[దిప్సి విరురు నుజ్జే 

కించి వ్యుతహీనుండ నబాథుఃడ నగుట యెజింగితి, శల్య, 1-10 

అవాదరణము సం. వి. అ, పుం. 

ఆదరములేమి, తిరస్కారము, లెక్క సేయకుండుట, 

చ. గురుండని నన్చెలుంగు దనఘుండవు నావనంబునం దన్యాదరణమయు 

నేసి తెన్నియి విధంబుల( బల్కెదు భ_క్తితోడ, ఉద్యో. 4.5౨0 

ఆఅనాదరము సం, వి, ఆ, పుం, 

ఉపెక, లక్యమునేయమి 

వం అమ్మాట దెన ననాదరంబు సేసి యతండు వెండియు.. దొంటి యట్లు 

వరించిన శల్య, 2. 148 

అనాది సం. విణ. (ఇ) 

1. అదిళనిది, మొదలు లేనిదెం 

క, జ దేవదేవుండు...ఆ,నాది నిరవసాన నిజపద స్థితు( డ య్యున్. 

మౌన, 1.98 

2, ఆది లేనివాండు, మొదలు లేనివాండు, పుట్టువు లేనివాడు, 

తే, ఆదిమ ధ్యాంత ములు నాకు నరయ లేమి్మి నై_యనాది యమధ్యు. 

డనంతు( డన(గం జెల్లు “పేళ్టులు. శాంతి, 6.486. 

అనాది నిధనుఃడు సం. విణ, అ. పుం. 

పుట్టుక చావులు లేనివా(డు, 
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వ ఆ లోకపిశానువు లలాటంబుని ననాడినిధనుండును విక్వుజగ 

త్క్రర్తయు, నర్వభూ తా శస్టకుండున్వు ననాతనుండును నగు విరూ 

పాకుండు విశాలాతు డను నామంబువ నావిర్భనింది 

శాంతి, 2.208: 

అనాదృతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆవరము. చేయ(బకనిడ్కి తిరస్మరింవబడినది. 

క, జూదమున( గయ్యమ.న నీ, శేదురితంబులు నితాంత సహృగయ 

నా, పొదమ.లు వాటిల్లె న్కగాద్భృత ములుసేయు వాని కన్నిటి 

ననఘా, న్యర్గ. 9 

అనాద్యంతుఃడు సం. విణ. అ. పుం. 

మొదలును చివరయు లేనివాండ:, కాళంతం(డం, 

సీ అనాద్యంతు నివ్విష్ణు,.నమ్మి భకి, గొలిచి సర్వద ఃఖంబులు, 

దొల యగ (దోచు, . ఆను. 5.320 

అనాధృష్యు(డు సం. వి, అ, పుం. 

కురుకమారు(డు, ఇతండు గాంధారి కొడుక లైన దుర్యోధ వాదులలో 

తొంబదియవవాండు. మనోభారత యుద్ధమువ ఎనిమిర వనా(డు ఫీమునిశే. 

మరణించెను, భీష్మ. 3-161 

అనామయత సం. ఏ. ఆ. స్రీ. 

ద 8ఖ రాహాత కాము. 

క, విను మవఘ యింక నుకృకం,బునకుం జొర దుష్కూతంబు పొం. 

తకు€ బోనే, ననుపము నచ్యుతు నవ్యయు ననంతుంజెంబెద ననా. 

మయత నవ్విష్ణున్. శాంటి. 5-400€. 

అనామయము సం.వి. అ. న, 

1. దుఃఖ 'రాహిత్యమునకును సుఖన్ఫూ ర్హికిని హేతువు. 

తే, =. |ధువరిబు, నా ననామయ మన నొప్పి లీవరూపుబుద్ది నం| పా: 

ప్యమగు తత్సకమునకు వేద, మానిత (బాహ్మణులకు నమస్మ్కరింతు, 
శాంతీ, 5-846. 
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2, దుఃఖము లేమి, 

క, అనుసమ మజర మతీం[దెయ్క, మనామయ మనంత మమల మన 

వెలుగు నొకం, తని వేదశా(న్ర్రములభే, విని యుండుదు దాని, 

"దెలుపవే కృప నాకున్, శాంతి. 6-27 

3, ఆరోగక్షిము, కుశలము. 

చ స్థిరమతులై న పార్టులకు నేమమ; నీకు ననామయంజె భూ,వర 

తగ విందవై తి కురుమఖ్యుల యింటికి. ఆర. 6.180 

ఉఅనాయాసము సం, వి. అ. పుం. 

1. ఆయాసము లేమి, ఆ | శమము. 

వ, పాళుపళ మవో(న్త్రలబు నా కిచ్చె; నది నాయందు సన్ని హితంబయి 

యున్నది గావున ళ తుని రాసం బనాయానంబై_ యుండు, 

ఉద్యో, 4-425; అశ్వం 2-219 
2. అవలీల, చులకన. 

వ మదియ కేజో విశేషంబున నప్పురుహూతున కుత్చావాంబు సంఖ 

వింపం గలదియ్య యప్పు డనాయాసంబున( బగతు వధియింపనగు, 

ఉద్యో. 1-182 

అఆఅనాయుధు(డు సం. విణ. అ. పుం. 

ఆయుధము లేనివాడు. 

క. గురు( డళ్ళంబుల( గూల్బ్చెను, నర భసనముగ 6 గృపుండు సం పె సారథి 

న మె శ్రై9 నర్నుతు. డనాయుథుండును, విరథుండును నగుట 

సూచి వెజ పేది వడిన్, [దోణ. 2-108 

అనాయువు సం. వి. డం స్రీ: 

1. |బవ్మా దత్నే ణాంగుష్టమునం బుట్టిన డకునకును వామాంగు షమున( 

బుట్టిన ధర ణయను (స్ర్రీకిని కూతురు. ఈ మెను దశ|పజాపతి కళ్యపు 

నకు భార్యగా నిచ్చెను. ఆది, కిం61 

సం. వి. ఉం పుం. 

శి, ఊర్వళీ పురూరువుల కొడుకు, నహుషుని తండి, ఆది. 8-92 



అనార్యము 297 

అనారంభకుండు సనం, విణ. అ. పుం. (అ-భి కా-అ) 

నిష్కురు(డుం 

స్ప, అల్బభోజనులు ననారంభకులు నయ్యు, నత్యంత సంతోషులై న 

వారు, _ ఆర, 2.241 

ఆనారంభు(డు సం. విణ. అ. పుం. 

(పయత్సము లేనివాడు. 

వం దుష్కృత్యంబుల యం దనారంభు లయ్యును జనులు దుర్దన దర్శన 

స్పర్శన సంభాషణ సవోసనంబులం జేసి ధర్య్మవిహీనులగుదురు. 

ఆర, 1-7 

'అనారతము సం. (కి. విణ, అ. నం 

ఎల్లప్పుడు, ఎడ తెగకుండ, ఆనవరతము, 

ఊం సీరి యనాఠతంబు దన శిష్ముల లోపల నెల్ల నిన్ను దుర్వారపరా 

[కమాథ్యుండని వర్ణన సేయుట శగేలిచేసి యా,మారితికిన్ జయం 

బొనగా మాల విఛాతృండుం సౌ ప్తి. 1-218 

అనారబ్టుండు సం, విణ. ఆం పుం, 

ఆరంభి పని వాండు |[పయత్నింపనివాండు. 

వ. యదువృష్టి భోజాంధకులు కృష్ణానుమతంబున సజన్టకరగ్టంబునం 

ద నారజ్జులె మిన్నకుండిరి, ఆది, 7-178 

(ఆనారంభులు అని కొన్ని | పతులు) 

అనా రవము సం, ని. అ న 

వకత, కుటిలక, కాపట్యము, 

వం సంతతోశ్వావావంతు(డై. శ తుకోటి, నార్జవంబున నైన ననార్జవ 

మున, నైనం జెరుపనవలయు. శాంతి, 2-1904 

అనార్యము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

దుష్ట మైనది. 

శే, ...అనార్యవృత్తిం గాని. తెరవున నడచుచున్నేని గురుని,నైన 
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శాసింపంగా దగు నం|[డు బుధులు. శాంతి, 8-215 

2 నింద్యము, 

క, ఆర్యులు. [బవృ_త్తి లక్షణ, కార్యంబుల చేశ (జేసి గావ్యాము 

నగు త,ద్దు క్యత్వమందు విడువ ర,నారక్టము లగు మదనమద 

భయ | కోధాదుల్ = శాంతి, ఉ.-£08 

అనార్యుండు నం. విణ, అ. పుం. 

ఆరుక్ణ(డు కానిబా(డు, అవినీతు (డూ 

ఉ. ...నమ్మగ కోపా గవాబుద్దీ మాచెన ననార్యుండు కార్యమునందు 

ధార్తరాష్ట్రాగజుండు. విరా. F-15; శాంతి. 5-288 

అనాలస్యము నం, వి. అన, 

చుజుకుందనమ, సోమరితనము. లే మి, 

వ. ...అప్పరమసాధ్వి దన య గశనయుం డాదేశించిన తెఅంగూ' 

హించి. రెండవ యరఠిడబున జనియించిన తనూజుం దలంచుచు 

నాసషాటు గదిరిన వ్చాదయంబుతో చానక మనాలస్యంబున నడపు 

చుండ, ఆను. 1-202 

అనాలస్యు:.డు నం. విణ, అ. పుం. 

ఆలస్యము లేనివా(డ, జాగరూకత గలవా(డు వమటుపాటు లేనివాడు. 

వ నీ వనాలన్యుండవును నవీోయసంపన్నుండవును నై నెగడుము. 
శాంతి, 8-రి5 

అనావర్షము సం. విం అం పుం, న, 

పర్ష ము లేకపోవుట, అనావృషి.. 
చి 

కే విమల వంళంబునను బుణ్యవృ త్తమునను, విలు నీతని రక్తంబు 

వసుమతీళ, ధరణివై నెన్ని బి:దువుల్ దొరంగ నన్ని, వర్ష ములు 

గల్లు సిం దనావర్శ భయము, విరా. 56-261 

అనావృత సం. విణ. ఆ, (స్తే. 

అడ్డు పెట్ట(బడనిది, నియమింపంబడనిది (ఆందణచేం జూడ(బడ(ద గినది ౨. 

వైవిణి) 
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B అ అదం ఇ వ, ...తొల్లి (స్త్రీలు పురుషులచేత ననావృతలయి న్వతంతవృ త్తి 

నఖల|పాణి సాధారణం బై న ధర్మాంబునం దమతమ వర్ణ ంబులందు 

బుతుకాలంబు దప్పక నియతానియత పురుషలయి [పవరిల్లు. 

చున్న. ఆది, 5-01 

ట్లో. అనావృశతాః కిల పురా (స్త్రియ ఆసన్ వరాననే 

కామచార వివోరిణ్యః స్వశం_తా శ్క్చారుహాసిని 

ఆనావృ తాః సరై ర్షఏక్షుం యోగ్యాః సం. ఖా, ఆది. 126.8 

అనావృష్టి సం. వీ. ఇ. త్ర 

వానలు లేక పోవుట- వలపు (ఈతిళాధలలో నొకటి) 

వ, ఇక్కుమారుండు నీపేర సారన్వతుం డనం బర(గుం బదంపడి. 

పం జెండేం డ్హ నావృష్టి యైన నయా్యాాపద( బొందకుండ. బెక్కుం|[డు 

మునుల రశ్నించి 'వేచాధ్యయనంబులు చేయించు నని చెప్పి యొప్ప 

గించిన సరస్వతి |పీతియై తనయుం గొని చవియె. శల్య, 2-20లి 

అనాశము సం. విణ, (అ. ఆ. ఆం) 

నాశము లేనిది 

క, ఆ శౌర్యం చా నత్తం, వా రీలం చా వరా కమాఖీలత్వం, బా 

శుద్దవత మొందు ననాళము లని భీష్మం జెద్ద నమ్మితిమిగ బే, 

థీమ్మ 1-56: 

అనాశయము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఆ|శయము లేనిది. 

వం ఆత (ఢ_స్హమించిన ధా|తి య _న్తమితకసుభాగభ_స్తియగు రాతియుం 

బోలె నగు నకల జ్ఞానంబులు ననాశయంబులై_ పానుంగువడు, 

శాంతి 2-15 

అనాహారము సం. వి. అ. పుం. 

ఆవోరము లేకుండుట, ఉపవానము, పస్తు, 

క. ఛాగీరధి యొచట నుద, గ్భాగమునను శివుని నెలవు [పాంతమునం 

జనున్ , ధిగణ్య యచట నెలకు న,మాగతులగు నురల;గం |డనా' 

వోరవిధిన్. అను 2-75 
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అనాహారి నం. విణ. న్. పుం, (న్-ణీ=న్ ) 

ఆహారము లేనివాండు, పస్తుండు వాడు, ఉపవాసి, 

వం నియదీధిం జని యమ్ముని కనక నగంబునందు నియతాత్ముం 

డయి యుండి దుగారవంబు నుతరంబు చేరువ నున్న శాత ద్వీపం 
ధణ ఆ 

బునం దనావోరులు నిం్యదియ వృ త్తిరహీతులు నస్వేదులు సుగంధి 
ఇ ఈాంగులు నగు పురుషుల గాంచె, శాంతి, 6.858 

అనాహితౌగ్ని సం, వి, ఇ. పుం. 

ఆహితాగ్ని కానివా(డు, చూ. ఆహిశాగ్ని. 

వ. మజీయు ననాహితాగ్నులకు 44. చొర నవిషయంబు, 

ఆర. 1-850 

అని! దే. వి. 

యుద్ధము, 

ర ఈ నలువుర భుజశకుల్కతో  నెరయంగ, జాలునట్టి దోర్చల 

మెందుం, గానము గావున వీరల,లోనన యొుండొెరుల కని గెలువు 

సమకూరున్. విరా, 8-114 

“అని” అన్ని 

సీ, పేర్చు పురాణాంబు లనియును నొక విద్య. శాంతి. 8-119 

3 . ఆని" దే. అవ్య. అను ధాతువుయొక్క- క్వార్గక రూపము. 

1, కిట్లు అను నర్ధమును 'దెల్పును. ఇశ్యర్థకము. 

ఉ, .=+విమ రూపాయ నమళ్ళి వాయ యని పల్కైడు భ క్షజనంబు 

వైదిక, ధ్యాయిత కిచ్చ మెచ్చు పరత త్రము గొల్చెద నిష్ట సిద్ధి 

కిన్, వ అని సకల (కహ [పార్ధనంబు సేసి. విరా. 1-12 

బి భాంంచీ అను నర్థృమును చెల్బును 

ఉ. +..మవో కవిత్వ దీ,జావిధి నొంది పద్యముల గద్యాములన్ రచి 

యించెదం గృతుల్ =వ- అని పూని యీవృళంబులగు వుణ్య 

[పవింధంబులు, విరా. 1-80, 81 



అని 80i 

"ధరో జయతి” అని యుండువా(డ ఉద్యో, 2-60: 

లి, చెప్పి అను నర్థము ను "దెల్పును, 

తె. ...అరసీ డస్సి, నొచ్చియైనను నేమటి కిచ్చం దలంచి తడమి నా' 

చేత దీవన వడ యుమమ్మ- అని యప్పగించె. విరా. 2.214, 215: 

4, పలికి అను నర్థమును చెల్చును. 

8 

వ. ఆనిన నిది కార్యం బని మధ్యమ పాండపుం డా సుమధ్య నొక్క 

శీతల సిక తాత లంబున డించె; తక్కిన 'వారలు నట్ట చేయుదమనిః 

నిలిచిరి, విరా. 1-157 

5, ఉర్గేశమును చెల్పును. 
ఎ 

కం తన కనిపెట్టిన మణిమయ, కనకోన్నత పీళమున( _బకాళంబున 

నిల్చిన యెడ ౧ ఉదోసన్ట. 8-250 

క, మునులార నన్ను విధి యేమని మును పుట్టించె నట్టులయ్యెడుం 

గాకీ, వినం జవిగాని పలుకులకు బనిగలచే యుడా-గు6 డింక బహు: 

భాషణముల్ . | ఉద్యో. క-౩325 

6, హేత్వర్థము (కారణము) ను దెల్పును. 

చ. కొడుకని చెప్పి యిట్లగునె కూంతు వివావాముసేయ, దిన నీ,పడ 

సిన లాభ మేమి నగుంబాటగు, ఉదోన్ట 4-376 

తే. ఎత్తి విడిసిన వారని యెల్లతవ్చుం, వాండవుల మీద బెట్టిన 

(బదుకుగల చె, ఉదోో. 3-889 

7, వాక్యార్థమను నూచించును. 

వ, తమచవారఠ అదిరివార లని నిరూపింవ నశ క్యంబగుటయు, 

దోణ 1.218: 

ప, శేషకడయ వచ్చునంతకు మున్న యింతయు( గావింపవలయునని 

పనిచి, ఉద్యో. శ-156. 

, | పాతిపదికార్థమును నూచించును, 

వం పవుర వేళ్ల ను [గమంబున జయుండును జయంతుండును విజయుం. 
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డును జయత్సేగుండును జయద్భలుండు నని సంశేతించుకొనిం 

విరా. 1-180 

వ, నిను నర్జునుండని యెణిం, గిన యంతన పాసె నెల్ల కిల్భిషములు. 

విరా, 4.169 

9. ధ్వన్యనుక రణజమును సూచించును. 

క, ...గాంధా, రేయులు వెస నొక్కవెట్ట రేగి యతనీవై ౧ గోయని 

కవిసిన, భీష్మ, 2-100 

అనిందితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

దూషింవ(బడనిది. 

వ. ఈ లోకంబున వనితలు బురుషులు విచ్చలవిడి | గీడింతు రిచ్చటి 
కిది యనిందితం'బై న యాఇచారంబుం ఆగ, 1-868 

అనింద్య సం, విణ. ఆ. స్త్రీ. 

ఉత్తమురాలు నిందింపందగనిది= 

క, సీ తోడి పరిచయముళల్వేదే తలపోయంగ ననింద్య అందును నీవి 

ట్లాతుర వగుటకె నామదినే తాపములేదు నై జమెజు(గవు గంశే. 
విరా. కి-51 

అనింద్యము సం. విణ. (అ. ఆం అ.) 

దూషింవందగనిద్కి నిందింపందగవిది, ఉత్తమ మైనది. 

ఉ. నీవిభవం బహింనయు ననింద్య చరి (తమ శాక యన్య'మే, 

ఉద్యోగి. 1-928 

అనింద్భ్యు(డు సం టగా. అ, పుం. 

. నిందింపందగని'వా(డ్కు వూజ్యుండు, ఆర్యుడు. 

క, ...దివ్యి బోధం,బున నల వడు నట్టి వెంపు! బొందు మనిండ్యా,. 

శాంతి. 2.124 

ఆఅనిం[దియు.డు సం, వి. అ. పుం. 

ఇం|దియములు లేని వోడు, 
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తే, ఇత. డలీజుం డదేహుం దసం దియుండు. శాంతి, 6.81 

అనింధనము నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

క శులేనిది, రగుల్బుట లేనిది. 
లు 

తె. .. .వితతోజ్జ్వలాగ్ని, యద్భుతముగ ననింధనమై వెలుంగ. 

ఆను, 1-కిర్ర్ 

అనికేశతనుండు నం. విణ. అ. పుం. 

1. నియమిత మైన నివాస గృవాము లేనివా(డు. 

సీ ఆశయం దన్ని నమారోవణను సేసి యజన మాంతరముగ నకృత 

సంధి, వి గవుండగుచు( బర్మిగవా విముఖు.రై. ముండుండు నని 
కేతనుండువృకు, మూల బాసియు. , గా (గవలయు. 

కాంతి, 5-142 

వ స్టిరని వాసము లేనివా(డు, 

వ, అంతన ండియు నమ్మవోనుఖావు నేకవస్తుం ననికేతను నన్వేషిం 
చుచు నైరం[ధీ వృత్తంబు నేకొని..,బరి భమించితి, ఆర. 2-118 

అనికొను చే. న, (కి, 

తలచు, భావించు, 

చ, ...శరంబులక్క గురియుచు( జంపినాడ ననికొందు జయంబు 

అనిచిపుచ్చు దే, న కి, 

పంపివేయు, వీడొ-లుపు. 

క, పోయెద( బనులు గల వనిచి పుచ్చుము నన్నున్. ఆను, 2-24 

అనితరము సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

అన్యము కానిది, మటి యొకనికి( జెందనిది. 

క. అనితర నులభోద్యమమున, ధనంజయుం డిట్టులను నతనితో మటి 
యున్, విరా. 5-115 
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అనితల దే. ని. 

యుద్దరంగము. 

చ, అనితల నీవు పాంతుతనయావలి కప్పుడు మేలుచేయు న్యాతన, 

యులకుం బరా[కమము దక్కువయుం _(బకటింప విందుం 

ఫీమ్మ. 2.258: 

అనిత్యత సం, వి, ఆం, స్రీ: 

అశాశ్వతము, అస్థిరత్వము. 

తే, నరు( డనిత్యత యూహించు టరయ నురవు, శాంతి. 1-218 

అనిత్యత్వము సం. వి. అన, 

అశాశ్యతము, స్థిరము గాకుండుట, 

క, భూ శానిత్యత్య మదియ పుచ్చును వగలన్, (స్రీ, 1-67 

అనిత్యము సం, వి. అ. న. 

1 (పకృతి, మాయ, 

శా, నిత్యానిత్య వివేక వైభవ సమున్ని (దాంతరంగస్ఫుట, పతితా. 

ఉద్యో. 2. 882: 

సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

2. నిలుకడ లేనిది చంచలము. 

తే, యౌవనంబును రూవంబు జీవితంబు, ద్రవ్య సంచయములు నని 

త్యములుగా వె. స్రీ 1-27 

తి. శాశ్వతము కానిది, నళ్యరము. 

తె, నిత్యు, డాత్క్ముండు దేవా మనిత్యము, ఆను, 65-1265. 

4. అవి ద్యాక ల్పిత మగుటచే నిత్యము గానిది, 

క, అనిమిత్తము భూతంబుల, జననం బవి రూపు నెడుట సంపన్నములై_ 

యమునికి విషాదము. మోదం,బును జేయం(గలే వనిత్యములుగ sn 

గినన్. శాంతి. 4-55 

అనిపించు చే, స, కి. (పే, 

అనునట్లుచేయు, ఆనించు. 



అనిమిషత్వము S05; 

క, కలిమియ చుట్టల( జేర్చుం, కలిమియ చెలులను ఘటించుం గలి 
మియ శారోర్టజ ఏలు డనిపించుం గలిమియ పలువురు సద్బుద్ధి 

యనంగ బరంగం జేయున్, . శారిత్తి,. 1-5౬; 

అనిమి తము నం. వి. అ. న. 

1. కారణము లేమి, నిష్మారణము, 

క, ఆక్కుట నొ వాదయము గడు, నక్కటికము లేనిద య్యె ననిమి. 

త్రమ య్య కొక్కెర నిటు సేసిత్మి నా కెక్కడి. శాంతి యని. 

వికల వాదయుండగు చున్, ఆర. 5-8: 

2. కారణము లేనిది, నజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదశూన్య'మెన ఏక 
రసాత్శకమైన _ వస్తువునుండి జగత్తుయెక్క పుట్టుక చెప్పంబకుచు. 
న్నది. అవిద్యాకల్పిత మగుటభజే ఇయ్యది అనిమి త్రమని చెప్పబడినది... 

క. అనిమి_త్తము భూతంబుల్కజననం బవి రూవు సెడుట సంపన్న ము లై. 
యునికి విషాదము మోదంబును జేయ(గ లే వనిత్యములుగ నెటిం. 
గినన్, శాంతి, 4-55; 

“న దేవ సోమ్యేదమ్యగ అనీ దేక మే వాద్యితీయం 

తదై తత బహుస్యాం పజాయేయ- [కుతిః.” 

అనిమిషగురు.డు సం. వి. ఉ. పుం. 

దేవతలకు ఆచార్వ్యుండు బృవాస్పతి. 

శోకం బడర(గ ననిమివగురు. జూచి, ఉదోర§. 1-167 

అనిమిషగురుతొర సం. వి. ఆ, (స్రీ ఆ. నపుం. 

పుష్యమి, అశ్వని మొదలగు నవ త్రములలో ఎనిమిదవది, ఇది మంచి 
పుష్టిని గలిగించును. = 

అనిమిష గురుతార సృష్టిం ఆను. 8.168, 

అనిమిషత్వము సం. వి, అ, న, 

అప్ప వాల్చకుండుట, 

20 - 



$06 అనిపివషపతి 

తె చూచి రమరు ల స్థ; ననిమిమత్త్వంజబు దమ కప్పు డచ్చుపడ(గ. 

విరా, 5-165 

ఆనిమిషపతి నం. వి. ఇ. పుం. 

'దేవేం్యదుండు, దేవతలకు. |బభువు, 

సీ నిషధ్మాదియం దనిమిషవతి |పచ్ళన్న, సంచరజమున వర్తించుట 

యును, విరా. 1-54 

నిమిషము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

ఇప్పపాటు లేనిది, వికసించినది. 

క, అయ్యనిమిమ చారువిలోచన, యనురూప విధాక నిరతయె 

యుండంగన్. విరా. 2-246 

అనిమిషుండు నం. వి, అ. పుం. 

1. దేవత. 

చ. అనిమిష చానవాంబర చ రాదిక జాతుల నెల్ల, విరా. 1-168 

2. అనిమిషులు- ఇం| దెియము లు, 

ఆ, బుద్దింగొని మనంబు వోనీక నిలిపి మునోభియు క్తి నిం దియముల 

నొ(గి, విషయ సమితి వెడల విడిచిన వానికి, ననిమిములు (పసన్ను 

లగుదు రనఘు. శాంతి, 4.814 

( దేవతా పర్యాయ శబ్లములగ్నియు ఇం|దియములకు( జెల్టున్ఫు 

అనిమీలత్ నం, శత. 

మూసికొనుచున్న. 

లయ[గాహి. = ంఅన్తిమీలదరవింద సరసీవనములందు... ఆది.5-189 

అనియతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

1. వర్శాటులే నిదె కట్టుబాటు లేనిది, 2. నిలుకడలేనిది. కి. అనిక్సితము. 

ఆ. అలియతంబులై న యావోర వివారణ శయనముల విధాళ్ళనం| వ 

యుక్త, భంగి6 బర(గు నంతరంగ నిర్భారవ,ర్తనము కలిమి యజ 

గర వతంబు, శాంతి 4-68 



అనిరుద్దుండు 807 

అనియతు.డు సం. విణ, అ. పుం. 

నిళ్చితుండు గానివా(డు, నియమము లేనివా(డు. 

వ, తొల్లి (స్రీలు వురుషులచేత ననావృతలయి స్వతం[ త వృత్తి నఖిల 

(పాణి సాధారణంబై న ధర్మంబునం దమతమ వర్ష ంబులయందు 

బుతుకాలంబు దప్పక నియశతానియత పూరుషులయి (పవర్షిళ్లు 

చున్న. ఆది, 5-54 

అనియు డే, (క్రియ. 

అని చెప్ప(బడు చున్న దనియు వా క్యాంతర సంయోజక ము.* 

ఆ. స్వప్నమనంగ సు_ప్పజనము మనేేఫ్ట, యనియు గాంచు మన 

మనాగతముల(, గాన కలలు నూచకములగు శావికు, భాకుభోద 

యముల కనియు( జిప్పెం ఆను. 5-158 

క్లో. సుప్తానాం తు మనశ్చేష్టా స్వప్న ఇత్యభిధీయ శే 

ఆనాగతమతి కాంతం పశ్ల్షక్టితే సంచరన్గనః, 

నం, ఖార ఆను. 227-40 (నిర్ణయ) 

సం.ము “ఆదియు గాంచు” అని ఆనంద పతిలో ఈయబడిన పాఠాల 

తరము పాఠముగా నీయంబడినది సై మూలమును బట్టి “అనియు” 

అనుటయే యుక్రమేమో అనిపించుచున్న ది. . 

'అనిరతము సం. విణ, (అ. ఆ, అ) 

ఆస కిలినిది. 

ఉ. ...మానవనాథు(డు తాల్మి( "జేసి బ, ద్దానిరళతాతు్ర డై యంరిగె। 

మవో, 42 

అనిరుద్దుండు సం. వీ, అ. పుం. 

1. నారాయణుని చతుద్వ్య్యూవాములలో నొకటి. 

వ, ఆ ద్రేపుండు వాసు బేవ సంకర్షణ (పద్యుమ్నూనిరుర్దాత్యంబులగు 

చతుర్విధ దివన్యరూవంబులు గలిగి, . శాంతి, 4.206 

2, (విష్ణువు. 

సీ. చేశతజ్ఞు( డాతండు జీవుండు 'వాసుదేవుండును సంరకణుండు( 



808. అనిరూపణీయము: 

జూవ్య వారు మనం బవాంకారంబు వరున బద్యుమ్నా నిరుద్ధ 

నామోపపాతము. _శే= వింతయును మన్మయంబు... సరమ 

పురుషు(డనియు నాపేరు మటీ వర మరయ లేదు, కాంగి. 6.881 

లి, |పేద్యుమ్నుని కొడుకు, 

. వ అ|కూర సారణ సాత్యకి సాంబ సంరతణ (పద్యుమ్న కృష కృత 

వ ర్మానిరుద్ద యుయుభాన ,పముఖుల్దై న యదు వృష్టి భోజా.ధక 

వరులను. ఆది, 7-170. 

అనిరూపణీయము నం, విణ. (అ, ఆ. అ) 

నిరూపింప(బడనిది. 

క, వనితలు మాయావినులై , యనిరూపిత చిత్తవృ &ి నందితరవం,. 

బనుపడకుండుదునై నను, వినినది కథ యొకటి నీకు వినిపింతు( 

అనిరూప్యము సం, విణ, (అ, ఆ. అ) 

నిరూపింప సాధ్యముగానిది, 

కం చని రన వళమే యద్భుత, మనిరూప్యం బ్యపతర్కన్టి మది (శ్రీ 
రమణా. అను, 5-809 

అని రైయుండు సం. విణ. అ. పుం. 

జయింప శకగ్ణము గానివా(డు, 

వాంస డింభకు అనువార అనిన్రేయులు, ' నభా, 1-111 

అనిర్రేశము సం, వీ. అ. పుం. 

నిర్హేము లేమి, 

కం ...పురుషుండు ని, రేపు డనిర్దేశముం గలిగి వెలుగొందున్. 

శాంతి, 5-64 

అనిర్వచనము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

అర్థ వివరణముచేసి చెప్ప రానిది. 

విష్ణునామంబు లనిర్వచనంబులు, శాంతి. 6-418 



'అనిలా(న్త్రుము "809 

అ నిర్వాచ్యము సం. విణ, (అ, ఆ, అ) 

నిర్వచింపశరానిది. 

ర వ్యక్త మని ర్వాచ్యుం బ్కవ్య కము నుస్థిరము [(ధువము వాగ్టపిత్వ 

ధురాయు_క్షము కలిత గుణ్యతయ, శి నవచ్వారవుర మసా 
ధ్యముసుండీ. అళ్వం 2-114 

అనిలజుండు సం, వి, అ. పుం. 

ఖీను (డ., పాండురాజు రెండవ కుమారు(డు. వాయుదేవుని వలనం 

బుట్టిన వాడు, 

లే, అని నిగూఢ ఖాషణముల నయ్యజాత, శు డనిలజుకోపరనంబు 

చేరి, సెటీదె. విరా, 2.187 

అనిలతనయు.డు నం. వి. అ. పుం. 

ఆనిలజు6డు. 

వ. అనిల శనయు నిరీతించి తత్కాలజనిశఆదబై న ఖేదంబున, 

వీరా. 1-78 

'అనిలతొర నం. వి. ఆ. స్రీ 

స్వాతి యను నక్ష|తము, అశ్వని మొదలగు నమ్మతిములలో. బదునైే ద వది. 

శే. అనిలతార వాణిజ్య వర్ణనము గలుగు. ఆను, 8-168 

అనిలము సం. వ్, అం పుం. 

వాయువు, 

వ, (పజ్వల జ్యాలాభీలంఐగు నయ్యనలం బనిలంబుజేతం పెడు. 

శాంతీ. 6.88 

అనిలనుతుడు సం. వి. అ. పుం. 

వాయుేవుని కొడుకు-భీముడు, a 
క, ...ధర్మతనూజుం డను జన్ఫులచెస( జూచిన, ననిలనుతుం కిట్టు 

లనియె నాతనితోడన్, విరా. 1-66 

అనిలాస్రము సం. వి, అ, న. 



810 _అనిలుండు 

ఆనిలా స్ర్రంబు [వయోగించిన, (దోణ. వి64- 

అనిలుండు సం, విం అ పుం. 

1. వాయుదేవుడు. చూ. అనిలనుతు(డు, 

2. అస్ట్రవసువులలో నై_దవవా(డు, ఆది, 8.67 

అనివర్తనము సనం, విణ. (అ. ఆ, అ) 

వెనుకకు దిరుగనిది, 'వెమదీయనిడి, తొల(గిపోనిది. 

క, అని వర్తన మతిం గవయంగ, నని'నీదగు తనువు నునిశితాయుధ 

ములు చాంకిన నొవ్వదు. కర. 1-304 
నం. వి, అ.న, 

వెనుకకు దిరుగకుండుట, వెనుదీయ కుండుట, 

సీ ౨, రాజులు (వాహ్యుణారాధనంబు, జన్నమ.ల్ చేంతయు నమ, 

శానివర్తన [వతమును గలదు, శాంతి. 8-841 

అనివర్తి సం. విణ. న్, పుం. (న్, నీ. న్.) 

మటలనివా(డు. వెనుదీయనివా6డు. 

వ. భవదీయ జ్ఞాతులు సమరంబున ననివర్తు లై యూర్జ్వలోకవర్తు లైరి. 

అశ, 1-7 

అనివారణ నం, వి, ఆ. (స్త్రీ 

క, మీరేమి వేయుదురు దై ,వారంభముగాక శుభము నళుభంబును 
_ నంసారుల( దన తన తినని, వారణం బొందంగ మాన్చవచ్చునె: 

వానిన్, “విరా. 2.227 

అనివారితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

నివారింప(బడినది. ! 

సీ వారిధారల నని వారిత నిర్గళ, ద్ధాన ధారల( దటిద్దామములము, ; 

ఆర. 8-866 



అనిముండు 21% 
౬ 

అనివార్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

నివారింపంబడీనది. 

చ. ...ళల్యుం చెగటార్చెద నాకిది కృత్య మీ సమ ,ద్యమ మనివా' 

ర్య మై నెగడునట్ట తెజంగు వినుండు చెప్పెరన్. శల్య. 1-28. 

అనిశము [కి* పీలా. 

ఎల్లప్పుడు: 

సీ మది దల్లిదండుల మాటుగా గొని జను, లనిశంబు భక్తి సేయంగ' 
చెగడి, విరా. 2.816; 

అనిశ్చయము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

నిశ్చయము గానిది. 

వ. ధర్మంబు అనేక విధంబులు వీనిలో నెవ్వం డెయ్యది యవలం. 

బించె నదియ వాండు మేలను నే మన్నింటి మీందనుం బరంగిన. 

బుద్దులు గలిగి యనిశ్చయ దర్శనులమయియుండుదు మీది ప్రధా: 

నాను స్పేయం బని యుపటబేశింపవలయు. అళ్వం 2-187 

అనిషము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
లు 

సమ్మతము గాగిది, అ| పియము. 

వ. అట్టివి దె వకృతంబులు గావున నిష్టానిష్ట పాప్రులకం గారణం౨బులు 

గస గొనలేవు. కాంతి. 1-217 

సీ, ...ఆ,నిష్ట౦బు| దోవను నిష్టంబు చేరను, నరుడు గర్మాచరణం 

బొనర్చు, శాంతి. 4-172 

వీ. అ, న. 

కీడుు ఆపద. 

వ. వ్యాధి శమానిష్ష సంస్పర్శ నేష్ట వివర్జనంబులను వాల్లిటం మిట్టి 

శారీరదుఃఖంబు లాళు కియా3 (పతి వయోగంబుల సుకకమిజ్ఞ 

శ 

అనిష్టుండు నం, విణ. అ. పుం. 

ఇష్టము గానివాండు, అృపియుండు. 



3.2. ' అనీకము 

క. ఖలు ననుర నోర్యనోవెడు, .బలయుతుయగా నెటి(గ కొడుకు. 

బంచితియగా కి, ముదల శత్రపుత్తు)లుగల _ధ,ను్యులశై న ననిష్టు( డగు 

తనూజుండు గలండే. ఆది, 6-274 

వి. అ. పుం. 

వీరోధి, అహితు కు 

ర్ కుపథ పవృత్తు( డయి వీ డవనయమున నీ కనిష్టు( డయినను 

గరుణా నిపుణుండవై నీ మట(డికి, నపరాధళత౧బు సైపు 

మయ్య యుపేం చా. నభా. 2-59 

"అనీకము సం. వి. అ. పుం. న. 

1. నేరం 

శాం. కళా, నీకుం డుద్దతి నేయ బెంచి నఖలానీకంబు నుప్పొంగ(గన్, 

విరా. $-146 

చ, ,..కూడి నిల్చిన యనీకము నంగడ నుంచి యోధులం, గలయయ౮, 

శాంతి. 8-7 

2. సమూవాము. 

వ, ఇట్లు దివిజానీకంబును, మునిలోకంబును చాకశాననుం బురస్క 

రించుకీొని. ఉద్యో, 1-129 

అనీకిని సం, వి, ఈ, స్రీ: 

1. సై న్యము. 

ఉ నీకు దియంబుగా భవ దనీకినికిం బతి నయ్యెదన్. ఆర 5-281 

2. చమువునకు మూండులెట్టు సై నభాగము. 

అమోేఫహి ణిలో( బదియవపాలు. (2187 రథములు, 2187 పనంగులు, 

. 65081 గుల్లములు, 10985 కాల్యారుగల నెనావిథాగము) ఆది, 1.80 

చూ. అగిహిణి 

అనీతి సం, వి. ఇ. స్రీ. 

దుర్జ్భయము, నీతి లేమి 
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కం తన నవతియైన క దువ( గని వగవుకు మత్సరంబు( గదిరెడు 

మదితో, వినత గడున్ వేగిరసడి,యనీతినొక యండ మవియ నడిచె 

నేం (చా. శల. 2299 

'అనీలుండు నం. వి. అ. పుం. 

కడపకు? బుట్టిన వేయి కొడుకులలో నొక(డు, ఆది. 2.4 

అనీశ్వరము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఈళ్వరము కానిది, (పభువు కానిది, స్వాతంత్యము లేనిది. 

తే, అన్ని త_త్త పంబులకు నమ్మ తార్భతత్స్వ,మెక్కు డది యీశ్వరంబు, 

ననీశ్యరంబు, నత్యపాకంబు నతిరవాస్యంబు చాని( గనిన మృత్యు 

జాలము చిక్కు గడవవచ్చు, ఆను. 4-188 

అనీహ సం.వి, ఆ, స్రీ: 

ఉత్సావాములేమి, | పయత్నములేమి, 

వ. ఆనీవామానుండయి దైవపరుండయినవా.డు నీ8లోని యాన 
పాతంబునుంబో లె నవనన్నుండగు, ఆర, 1.286 

-అనీహమానుడు సం. విణ. అ. పుం. 

ఉళశ్సాహము లేనివా(డు, (పయత్నము లేనివా(డు. 

చూ. అనీవా, ఆర. 1-286 

అను! దే, స, కి. 

(కొన్ని యెడల అన్వయమున కై దీనికిం బూర్వము ఇత్యర్థకమగు అని 

అనునది కల్పుకొ నవలయును.) 

1. చెప్పు, పలుకు, 

వం .=+నన్ను నాకర్షించి కొలిపించికొని వీడ విజయం చేయుచున్న 

. వాండనుచుం జూపుటయు, వీరా, 1-11 

క. నలువురు నాలుగు వేద, ముల మం తంబులను (బవాగ్రిము ఖములు 

పోలన్, వెలయంగ సంస్తుతించుచు, నలఘులు మాకభయ మభయ 

మని రయ్యనలున్ . ఆది. 8-811 
| అభయ మభయ మనిరి = ఆభయ మభయ మని పలికిరి) 
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9. ఒక వస్తువును మట్ొక వస్తువుగా నిరూపించుట (రూపకము) 

సీ వరన జాణానన మ్య కము క్షములై న, పలుకుల న్యడు వాడి 

వాణతతుల. ఆది, 8-206 

(తత్తర్యాార్థక విశేషణ రూపమగు “అను” నకు వాల్లు పరమైనపుడు ఉత్త; 

లోవమును గలదు) 

3. నామనిర్ణేశమును దెల్పును, 

ఉం (శ్రీయన "ౌరినా6 బర(గు చెల్వకు. జిత్తము వల్లవింప. విరా 1-1 

క -..పూ ర్వార్థతను నహితు. డరుణు. డనం,గా నుడయించె నుతుండు. 

మ,వోనీతియుతుండు తల్ళి కపియ మెనంగన్. ఆది. 21-6 

ఉ. ఆలును చాసియన్ నుతుండు నన్నవి వాయని ధరగ్ణాముల్ మహిన్, 

ఆది. లి-1/4- 

ఉ అడుగు, (పశ్నించు. 

వ, ...తదీయ (వియ శిష్యుండయిన వ్రైశంపాయను వలన వినిన 

కథ యగుటంజేసి త|త్పకారంబున నడివెద నది యెట్సనిన, 

విరా. 1-48: 

(ఎట్ల నిన ఆ ఎట్లని పశ్నీంచిన 

ర్, (పత్యుత్త రమిచ్చు, నమా ఛానమిచ్చు. 

క, అని యడిగిన వైళంపాయనుం డిమ్మనుజేం దచం[దు నధికెత్సు. 

క్యం,జున కలిమికిం దన వాదయరబున గాథాదరము భరిత 

ముగ నిట్లని యొన్ విరా, 1-46, 

(ఇట్ల సియెన్ = ఇట్లు సమాధానమిచ్చెను) 

6. జాంధవ్యమును పరిగణించు 

క, పుతులు పొౌతులు ్రాతలు, మితుల నరు రాజు లౌజ్జ మిగిలిన 

చోటన్ , శ తులకా( దమ యలుకకు(, జాతము నేయుదురు నిజ 

శుభ స్థితి పొంచునీ + విరా, 1.124- 

7. నందేపాంచుం 

క, మనయింట నిచ) టచ్చో,టన కెచ్చటనైన నీ బృహన్నల మెల(గ౮౦: 
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జనియెడు మానిసిత నమన,మున కిమ్మగునట్టి చరితమున వృర్తిం 
చున్. విరా, 1-264. 

చ. ఇది యుచితంబు గాదనక యిక్కురుముఖ్యులు సూచుచుండ: 

దు,రన్చిదు(. డయి వీ(డు నన్ను నవమానిత. జీనెడి. నభా. 2-219 

(ఉచితంబు గాదనక = తగదని నందేహింపక) 

2. ఇతినికొను, 

క, "వెనుమిట్టిది పల్లంబిది, యనకుండ(గ నోలమును బయలు నొక్క 

టిగా౮ గనువిచ్చుటయును మోడ్చుటయును నరిగా6 దమము: 

పర్వె నురి;ం దోడోన్. విరా. 2821 

9, వివరించు 

ఆ. అట్టుగాక యింత యననేల నీమది, తెజ(గు గొంత యేను నెలు(గ 

కున్న, దాన(ాను, వీరా. 8.66: 

10. ఆలోచన చెప్పు, 

క బరవనము మై. (దిగ_రే,శ్వరు. డిట్లను టుచిత మింక జననాయకు( 

" డప్పురునున నానతి యిచ్చెను, దొర లేమని రట్ల చేయం దుది 

'కారన్టమగున్ ఏరా. 3.122: 

11. (పళంసించుం 

చ. .. యి, ట్రనందగునయ్య యే'నిచటనై నది యేటిడి యింత యేటి 

కిన్. విరా. శీ-226. 

12 నిస్చేశించు. 

క. భవదీయ | పార్ధనచేం దివిరి వరమ దుష్కురములు దిర్చియయిన 

న్కుత్సవ మొనరించెద సారధ్య విధం బొకండనంగ నేల యంబు' 

జవదనా. విరా, 4-31 

18. గౌరవముంచు, లశ్యముంచు, 

కం పీనుగు నంటంగ నగున్తే భూవాథఢ తనూజు( డనక పుయిలోడకో 

నన్నీ నీచవుంబని(బనువం, గా నీకుం దగునె పావకర్శముగా దే. 

వరా, 4-109: 
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1. నిందించు, ఆశేపించు. 

క, నిన్నెలుగక యేనేమే, నన్న పలుకులెల్ల మజచి యా శితరతా, 

సన్నద్దభావ మేర్పడ, నన్నుం గృపజూడవే ననాథు(డ నగుదున్ . 

విరా. 4-151 

కం ఒంటి మెయి. దాక నా ముక్కంటికి వళమగునె కృష్ణ గాండీవుల 

నిట్లంటు యుడిగి తగు రథికులు జంట గొని రణము నలుపు 

శ తులు దల(కన్. కర్ణ, 2-85 

సీ, ఇట్టి (కూరుల యింటి కిచ్చిన శుననారి నందు(గా కట్లు చా ననుట 

మేలే, ఉద్యో, 8-195 

15. బోధించు, తెలువు. 

శే జ్ఞాన విజ్ఞాన దృష్టీ శాళశ్వతిక తత్తుపండయ్యె నేనియ విడువరా 

చా శమములం [గమసమారూఢి యనునె వేనములు దీపం 

చెలియ(జెప్ప వె మోథవి త్రిలక జని శాంతి, 6-27 

16. ఎంచు, భావించు, తలచు. 

చ. వినుము నుయోధనాదులగు వీరు నధర్య్శులు గాక కార్యము, 

లొనక మవోరసిది యెడలుం దమ కిటన కన్యయంబు వ, ర్తనమిది 
Ya అ (6 ౧ —_ 

గాదునాక ఇబెడిదంపుందనంబున బంధుకో టికి, న్యనములు నొవ్వ(గా 

నవగుణంబులకుం బుయిలోడ శేమియిన్, ఉ వో. 8.261 

(నాక అనక = అనితల6పక ) 

చ ధరణివు చక్క6గ న్లైదురు దక్కిపిలుందను గానియట్టుగా, నిరు 

గెలనం దగం గొలిచి యేమనునోయెటు సూచునొక్కొ 'యెవ్యరి 
చెప 'నెప్పు జేతలంపు వచ్చునా యీతని కంచు. జూడ్కిను, స్థిరముగ 

దన్తుఖంబునన చేర్చుచు నుండుట నీతి కొల్వునన్, విరా. 1-129 

17. మేలమాడు, పరివోనమాడు. 

క, వెల వెట్టిడియో 'యెన్నండు, నెణుంగని నీయట్టి వాని కెవ్వరొకో 

యీీపిజికిశన మింత యలవడం గటవీన వారనుచు శౌరి కలకల 

నవ్వెన, ఉద్యో. $57 
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18. దుఃఖంచు. 

చ, అనుచు నెలుంగు రాలుసడ చేడ్చిన. ఉద్యో. 8.119 

అను” సం. అవ్య. 

సమాస పూర్వకముగా నుండి తటిచు నీ [కింది యర్భముల నిచ్చును, 

. ఆనంతరము, తరువాత, క 

అనుజన్ము(డు (తరువాత లు ట్రినవాండు- తముశ్ధెడు) విరా, 1-క్5్- 

వి, ఆశయము, పైపు, 

అనుజీవి (ఒకరి నా|క్రయించి బీవించువా(డు) ఆను, 1-167 

ల్సి సవోర్జము, 

అనుచరుండు (తోడం దిరుగు వాండు, వెంట సంచరించువాండు 

భీష్మ, 8-190: 
4 అనుకూల్యము,. 

అనువర్తనము (తగిన నడవడి) విరా, శి-41 
5. వీప్పార్గము. 

(ఎ 

ఆనుదినము (దినదినము, (పతిదినము) విరా, 1-94- 

6. అనుగతము, (పా_ప్తము. 

అన్వర్హాభి ధాను 6డు (ఆన్యర్థము = పొందిన అర్థకము గలది) 

భీష్మ. 1-896: 
7. పునర? గ్ధకము. 

అనువచస్సు (అనువాదము, మఅల( జెస్పుట) "శాలి, 4-225 

ఆనుదూూభూతము (మజల ద్యూతము) నభా, 2-274. 

8, కొన్నిచోట్ల నిరర్భకముగా( (బయోగింపంబడును. 

అనులేవనము (లేపనము; పూత) విరా. 8-2 

అనుశాస+*ము (శాననము) ఆర. 6-811; ఆది, 5-తిః 

అనుంగు; అనుగు వె. విణ, (సం, అనుగ, త. అణుక్కన్ = 

దగ అవాండు) 
n 

l. ప్రియము, 
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చ, కొడుకులకంశు నయ్యనుంగు( గోడలి కెక్కుడు గూర్తు, 

ఉద్యో 8-187 

2, (పీయు(డు, ఇషు(డు ఆనురక్తుండు. 

కం నరుం డను(గు బంటు గావునం బొరిగొనం జొర వీవు. 

(దోణ. 5.26 

చ, పతికి ననుంగులైన తగు బంధుల మితుల భోజనాది స్మత్మత 

ముల నాదరించుచు నక్ళ|తిమభ క్తి విశేషసంతతో,ట్ధితమతి వై 

చరింపుము. ఆర. 5-819 

వ్ర [(వియురాలు, ననుపుక తై. 

వ, వను వంద యను నవరస గుబిరుననుంగ నా సఖులు సౌరభే 

యియ్యు సమీచియు, బుద్భుదయు, లతయు ననువారలు, 

ఆది, 8.158 

వి. 

శ, మిితుండు, స్నేపాతుండు, అవ్వుండు. 

వ, ఇవి మీ యన్న వోయిన పోకు లిట్లు దురోగ్రధనునకు ననుంగ్రై 
యుండం గళింగవతి యగు చి|తాంగదుండు శుభాంగియను నిజ 

పు|తికి స్వయంవరమహోత్సవంబు నేయించు వా(డై_ బాటించిన, 

శాంతి. 1-28 

సీ, నభ శకేకవ(న్త్ర రజన్వల యనక నన్ తలపట్టి యీడ్చిన తప్పు( దనదు 

-లే- శొడలు నూపిన తప్పును దుష్టకష్ట్ర,తర వచనముల బఅచిన 

తప్పు ననుజు,నందు దుర్యోధనుని యందు ననుంగునందుం గాంచి 

దండించి తిట్టి ది కలన్రైషం బె. శాంతి. 1-94 

(కర్డునందు దురోధనునియందు ననుజునందు- ఆను పాఠాంతరము 

సరియైనది కాదు తలపట్టి యీడ్చినవాడు అనుబు(డు దుశ్శాసనుండు 

గాని కరు(డుగాదుం దువకషతర వచనములు పల్కిన వాండు కరుండు 
వ టట ల 

గాని అనుజు(డు దుశ్ళాసను(డు కాదు) 

అనుబో దే. జాతీ. 

అనును భొమ్ము (నిశ్వయార్థమును. “దెల్పున్సు) 
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కం ...పాండురాజసుతులను నిమ్మే, దిని వారి సగపాలీందగు, నను 

బో యే నీనుగాని యది యట్లుంజెన్. ఉద్యో. 8-168 

అనుకంప సం. వి. ఆ. స్రీ 

దయ, కనికరము. 

క, ఆనుక౦ పాళిళశయందున దన ద&ణ నేతమును సుథారోచియకా, 

నను వింతలేక చూచి వృదనమున( దరవోనరనము దళు కతంగన్. 

ఉద్యో. 8-10 

ఉఎనుకంపనము సం. వి, అ, న, 

చ. ...గరణాగతానుకఠఆ పనులనగా6 (బసిద్ధులగు భారతవీరుల, 

. ఆది. కీ-10 

అనుకంపనీయ నం. విణ. ఆ. త్రః 

దయ చూప(దగినది, 

వ. ఇది మదనుజీఏత యనియును, ననువత యనియును, ననుకంవ 

నీయ యనియ్యు నన్ను విడువక, నాయనుగమనంబున కొడంబడు 

"మనిన ఆర, 2-75 

అనుకరించు సం. స. కిం 

1. ఒకరు చేసినట్లు చేయు. 

వ. ... మొగిడియు జకంబు సంధ్యాంజలిపుటకరణంబుల ననుళరించు 

విధంబునం దర్శ్భనీయంబులగు కుముద వదనంబులును. విరా.2-240 

ద, ఒకరు చెప్పినట్లు చెప్పు. 

వ. చాని నన్వేపి.చి యెందునుం గానక (వలాపించినం ద్యత్చలాపం 

'బేను ననుకరించితి. అర. 2-187 

శ. పోలు, సాటివచ్చు, పురుడించు. 

తే, కవిసి (వేసిన [| గక్కున గద యమర్చి, యాంగి వ[జ| పవోరంబు 

ననుకరింప, |దువదనందను( డడిచిన దునియ లయం బలక 

"రెండవ వాటున( బగిల శిరము, ఫీష. ౪-194 
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వ. ఆ(స్త్రశళ(న్ర్రపాత ంబులం (గమ్ము రుధిరముుల 7రి కని క్వ రంబుల'. 

తోడి ధరాధరంబుల ననుకరించు నవియు, కర్ణ. 2.227. 

వ, ఆంగుభీయక రుచులడర చెణీం జాంగి పడియున్న జాహుదరడ ౦. 

బుల ౨లన నురగ నివానంబుల ననుకరిఠచు తలంబులును. 

విరా, 9-286. 

అనుకర్కు6డు సం, వి ర్, పుం. 

ఉష్ముపులలో నొక(డు దేవతలయందు పితరులుగా నిచ్చేశింపంబడిన 

వారిలో నొక (డు. ఆను. 8-192: 

అనుకారము సం. వి. అ. పుం. 

అనుకరించుట, సామ్యము, పోలిక, 
వ్య తరణి కిరణానుకార పారంగతంబులగు నారాచంబులు తదీ. 

యాంగంబుల నిలుపం దొడంగిన, విరా. 5-148 

వ. భీముడు వాని హీననత్తు ఇంగా నెటింగి నురవా న్లిహసానుకారం. 

బులై న నవ్యదశీణ హన్తంబుల నమ్శునుజకంఠకు కంఠ|పదేళం 

బులు వట్టికొని, ఆది. 6-801 

అనుకారి సం. విణ. న్. నం (న్-ణీ-న్) 

అనుకరించుకది, పోలునది, 

ఆ, ... శేజరిల్లు దివిజనగము, గమలకర్ణి కానుకారియై కాంచన్క. 

మణిమయ త్యమహిమ మహితమగుచు. భీష్మ. 1-21 

అనుకీ ర్రనము సం. వి. అ.న, 

కీర్తనము, చెప్పుట. 

వ. రాజ నంశానుకీ ర్తనంబును భారత వంశానుకీ ర్తనంబును. ఆది.1=92. 

అనుకూలత సం. ఏ. ఆ. స్త్రీ. 

హిశము, ఇష్టము, 

చు ,..య తైజంగున నెఆీ నెలుంగ (జెప్ప ననుకూలత వారల. 

యందు. దద్దగ,ల్లివ( "చెలి" వగ్గలేంన చెణి(గించె, మౌన, 7 
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అనుకూలము సం. వణ. (అ. ఆ, అ.) | 

1. సహాయ మైనది. 
వ. మీ తలంపునకు దైవం ఐనుకూలంబు గావుత. విరా, 1-57 

2. అనుగుణమైనది, సరిపడునది. | ! 

ఆ. వారుల హౌపితములు ననుకూల వాయు సంచారములును. 
మనకు జయము కలిమి. చెబుపుచున్నయవి, విరా, 4-188. 

లె, హితము, ఇష్టము. 

క, తన వచ్చిన కార్యము మన మనుకూలము చేయకున్న వారి. 
యలుక మెయిన్. . ఉద్యో. 4-184, 

(అనుకూలత - అని కొన్ని (పతులు) 

అనుకూలు(డు సం, విణ. అ. పుం. 

1. నవాయు(డు, తోడ్పడు వాడు, 

వం శాంతుండుగాని వి|పుండును, దేజస్విగాని రాజును దకుండుగాని' 

వై శ్యుండును, _తీవశ్తానుకూలుండుగాని శూదుండును నిందం 

బడయుదురు. సౌ_ి. 1.48. 

2, తగినవా(డు. 

శే. కోరి జనపతి దన కూర్మి కూంతు. జూచి, గుణవయోరూపముల. 

కనుకూలు(డై న, భర్త నెమ్మెయి దీనికి, జడయువా(డ, నొకొ_ 

యని, ఆర. 7.178. 

లి, ఇష్టుడు. 

వ, పాండవా్యగజు తలంపున కనుకూలుండై యాఖండలుండు. 
ళు స్వర. 2: 

అనుకృతి సం. వి, ఇ. స్రీ. 

అనుకరణము, పోలిక. 

చ. |భుకుటి లలాట చేశమున బొల్బెం [దికూటత టి |తిమార్గగా,ను. 

కృతి. సభా. 2-51 

21) 



ఫ్రైలిల్లి . అను క్రమణిత 

అనుకమణిత సం. వి. ఆ. త" 

విషయనూచిక. 

ప, ఆదిపర్యంబున నను| క మణికయును, ఆది. 1184 

అను(క్రోశము సం. వి. అ. పుం, 

దయ, కనికరము, జాలి. 

వ సౌరజనాకోళంభునం దను! కోశపరుండనై వాని విడిచితి 
ఆర. 9.67 

అనుగతము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. అనుసరింపంబడినది, వెంబడింపబడినది. 

7. ఆరూవం బవికార మాభుజబలం బత్యంత నిర్ణర్వ మా, శూరత్యం 

బు దయారసానుగతము. విశా. 2-209 

శి. పొం (బడినది, 

క. ధని యధనుండు రూపసి యొ,ప్పనివా(డు వివేకి మూఢభావు 

డరోగుం, డనుగతరోగు' డనక యం,గన నతి జాటింపవలయు( 

గామధ్వంసీ... ఆను. 5-29 

క, సత్య క్షమాదమంబులు, నిత్యవదంబునకు నెక్కు నిచ్చెన యవి 

సల,గత్యనుగత ములు నత్సాం,గ త్యం బటుగాన ముఖ్య కార్యము 

అగ నుండీ. శాంతీ. 56-5656 

అనుగతి సం. వి. ఇ. స్రీ: 

1, అనుకరించుట, వెంబడించుట. 

క, మీ యనుగతి మాకు నఖి, సాయము. అర. 1-8 

2 పొందుట, పావ్తి, 

ఉం ++ .మ్మితకోటి లో,ఖానుగతిన్ విమోతవద మందదు. 

శాంతి. 5-560 

అనుగతు(డు నం. విణ, అ. పుం. 

1. అనుసరింపంబడినవా.డు, వెంబడింప(బడినవా(డు, 
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వ. అజ్షాతళ తుం డనుఖవశ్గానుగతుండై మరలె. భీష్మ, 1-161 

2, ఆనుసరించుజా(థు, వెంటనుండుఇొండుం 

కం అనుగతు. డగు శిషమ్యునకుం, దన నుతునకు...,దగ నెజింగించు 

నది. ఆను. 2.95 

అనుగమనము సం. వి ఈ న 

వెంబడించుట (కూడ(లోవుట) వెంటవచ్చుట, 

క. వినయముతో గేల్ళ్ళొగుచుచు, ననుగమనం బుడుగ కరుగ నాతం 
డును న్విర్జనమగు [పదేశమునకుం, జని యొక వటవిటపి నీడ 

జదికిలవిడి యెన్, అక. 1.48 

క, కాపునం బతి యనుగ మనం, బే విథమున విడువ దగవె యు 

నను మోవోవేశ ము బొంద క ధ,రాగ్రెవస్థితి సలువవలదె యవ 

షొత బుద్దిన్. ఆర. 7.288 

వ, మా యనుగమనంబున కొడంబడవలయు, అర. 1-7 

అనుగమము సం. ప. ఆ, పుం, 

జనుసరణము. 

ఉ. ... చేవ మంత్రి మం,|తానుగమం బొనర్చ(గ( |తియం జెసలార 
వరించె. జారుపుదావన దేవనేన( గరియానం గర |గవాణ 

అనుగమించు సం. స కి, 

1. అనుసరించు, వంబడించు. 

లే. అక్కిరాతుండు సన వాని ననుగమేంచి, వెన్ను రుచిర చేవాము 

పడియున్న చోటు, సేరి తలియంగం జూచి మూర్చిల్ని పుడమి, 

బడి యె( గవ్వడీ యనుచరు లడలువొంద, మౌన, 162 

2. కూడంబోవు, నవాగమనము నేయు. 

వ. అన్నిలింపవందనీయుండు చానును జొచ్చి యచ్చటనుండి పతుఅ 

ననుగ మింవవలసిన యంగనలు గంగాతోయంబులం (గుంకుటకు 

రండనిన, ఆ, 2.127 



824 అనుగమ్యమాను( డుః 

వం కావున నీవును (బియానంగ మంబయిన యప్పుడ పంచత్వం 

బొం'దెడుమని నీ [పియయు నిన్ను ననుగమించునని పాండు రాజు' 

నకు శావంబిచ్చి. ఆది. 5-52 

8, పొందు, | 

వ. గరుడుని గతి నన్య విపాంగంబు లనుగమింప నోపని యట్లు, మాన. 

వులు వీని వీర్యంబు ననుగమింప నోపరు. నభా. 1=15'7 ' 

ళో, ఆస్య వీర్యవతో వీర్యం నానుయాస్యంతి పార్టి వాం, 

పతతో వై నతేయన్య గతి మన్యే యథా ఖగాః,నం, శా. సఖా.19-6 

అనుగమ్యమానుండు సం, విణ, అ. పుం. 

. వెంబడింపందగుచున్న వాడు, వెంబడింప(బడినవా(డు. 

వ. గరుడుండు తనకు నురగ భోజనత్వంబు నురపతి చేతం బడసి: 

-. తదనుగమ్యమానుండైై యురగుల యొద్దకు వచ్చి. ఆది. 2-113 

అనుగలము వై . విణ. (నం, అనుకూలము) 

1. ఇష్టము, ఆగుకూలము. 

5, అని యష్పురి చెన సెప్పిన(, జని యాతం డతని( గాంచి నముచిశ 

"భంగిన్, వినిపించె రాజధర్రున, కనుగలమగు నఖుడ ననియు నతని, 

_ పనుపునన్. శాంతి. $-436- 

అనుగిత నం. వి. ఆ. స్రీ. 

ఉత్తర గీతలు, తరువాత( జెప్పిన గీతలు. 

వ భీష్ముని మరణానంతరము ధగ్మజుఃడు రాజ్య మేలుచుండ 
(శ్రీకృష్ణుం డర్దునున కెజింగించిన యభ్యాత్మ విద్యావిషయము. 

“లగు వాక్యములు, ఆది. 1-82 

అనుగుణము సం. విణ. (అ. ఆం అ.) 

తగినది, అనుకూల మైనది, 

వి అయ్యవసరంబున వోరందలు మవోద్భుతంబంద వారి వారికి నయ్యె 

,“ వేవంలుల కనుగుణంబులగు నంబరాభరణ మాల్యా ద్యుపకరణం. 

బులు నన్నిహితంబులయినం జూచి సంత సిల్లి . విరా. 1-184. 



అను. గహించు 825 

అనుగ్భృహితము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

అను[గహింపంబడినది; ఉపచేశింప(బడినది. 
వ. అమ్మనుజపతి యమ్మునిపతితో మహాత్మా. భవద నుగ్భహీతంబు 

లైన యివ్వాక్యంబులు హర్షంబు నావపాంచి శాంతిం 1.8895 

అనుగో ప్ర నం. వి, బు. పుం. 

ఉష్ముపులలో నొకడు, చేవశలయందు పికరులుగా నిస్టశింపంబడిన వారిలో 

నొకడు, ఆను. కి=-192 

అనుగ్రహము సం. వి. అ. పుం, 

అను[గహించుట, దయచూపుట, (పసాదించుట (అహితమును దొలంగించి 
హితమును కేకూర్చుట) , 

వ. తదను [గవాంబువ. బాండవా[గజుం డున్న యునికిన నన్నా ని 
రూపం బలవడి ధాతువట దండక ముండలు కఠితమూ_ర్రియయ్యొ, 

విరా, 1-184 
అనుగ్రహించు సం. స. కి. 

1. (పసాదించు. దయతో నిచ్చు, దయతో నువచేశించు. 
వ. ఆ భరత వంళంబునందు ఖడ్గ సం|వచాయంబు గలిగి వచ్చె "నొక 

ముని యనుగ్రహింన దోణుం డధిగ మించి కృపున కిచ్చె. 

శాంతి. 8-449 

వ. మన్థుథ మథనుండు మం[త న్యరూవం బను|గహించేె. 

[దోణ. 2.874; భాంతి, 5-180; ఆ| శ, 2.96, 
2. దయతో( జూచు. 

ఆ. తలప వాండవులును ఛా _ర్త రామ్ష్ర్రలు సీకు, నొక్కరూప భక్తి 

యుక్తి. జాల, నీవు నన్ను మాననీయు(డు గాంగ నను[గ హించి 
తగ( బర్మిగహింవు. ఉదో్యో. 1-96 

వ, అని శాపంబిచ్చి పదంపడి యను గహించి భవదీయ వంశజాతుం 

డయి యజాతళ తుండను పెంపు గలిగి యుధిష్టిర నామ భేయుం 
డన యొక్క నత్పురుషుని సంద గ్భనంబున దురితంబుల( ఖాసి 

వుణ్యలోకంబు వడయువాండ వనిన, ఉద్యో. 1-201 



లోగ అనుచర ణము 

అసుచరణము సం. పి. అ. న. 

1. ఆచరించుట ఒనరించుట, 

సీ, పురుపో త్తముం జెల్ల భువనంబులును చాన, యఖల భూతాత్చ! 

కుండ్రై వివోర, లీల విచేష్టించు నీ లోకముల మాయ్య దొట్టి 

యికొకమరి పుట్టి వెరిగి, క'రాశ్తినుచరణముల్ “కొని 

వ_ర్రించు. ఉద్యో. 2-818 

వ, ఆనునరించుట. 

వం వానుదేవోనుచరణ వరాయణులగుచు వర్షించిన సాత్యకి కృత 

వర్మాడి యాదవుల నపలోకింవుము, న్వర్షం 59 

అనుచర త్యము సం. వి. అ. న. 

సేవ, 

ఆం ;..భూమ్కి నుర న్భపాల వెళు శూ[దులకును, నధ్యయనము బల' 

సమ|గత వాణిజ్య, మనుచరత్య మధికధనము లరయ 

అను. శీ-272 

అనుచరించు సం. న. (కి. 

కొల్చు, నేవీంచు. 

ఆ ఒరుల. గొల్చి తిరుగ వెరవులేని, యట్టి నీవు విరటు నెట్టి చందం: 

బున, ననుచరించువాండ వధివ చెపుమ. విరా, క-6'7' 

ఆ. మత్స్య విషయ "రాజ్య మహిమకు యుక్తు(డు, గా( దలంచెనేని 
గా రవమున నట్ట చేసి భక్తి ననుచరింతు నమాత్య్య నుత సువ్శా 

దృటార్యయుత ము గాంగ, విరా, 1-188: 

అనుచరుండు నం. విణ. అ. పుం. (అ. ఈ. అ.) 

1. నివోయు.డు. 

వం గురుకృపాళ్వశ్రామ. .. వికర్ణులు నేకోదోగ్టిగంబునం దను తమ: 

యనుచరులై న యోధవీర సవా్యకంబులతో రథంబులు దోలికొని' 

చని. ఫీష్మ. $-120 



అనుచు ర్రీ9T 

2 భృత్యుందు. 

క, నా యనుచరులం 'దెవ్వండు, మీ యెడ భయభ కి లేక మిగిలి 

మెలగనే, నా యధముని దండితుంగా౧ కేయుదు నత డెంతయుం. 

్రసిద్దుం డయినన్, విరా, 120k 

అనుచారిక సం. విణ. స్రీ: (అ. రికా. అ) 

పరిచా9క. 

క, తన తలసీర యరసి య, వ్వనితారత్నంబు వినయ వై భవము 

నత్రీ తనువొందిన చందంబున జనియెం గేకయసుతానుచారి 

కలబిడిస్. విరా. 1-308: 

అనుచారిణి సం, విణ, ణే. స్రీ. 

జ్యో పరిచారిక. 
ళ్గ 

క, మును నీ వెచ్చో నిలులే, పని మెయి వర్ధిల్లు దనినం బాంచాలికి 

నే ననుచారిణినై తగం బం,చిన గరువపుం బనులు నేర్చి చేయుదు 

నందున్ విరా, 1-108, 

అనుచితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉచితము కానిది, కూడనిద్కి ఆయు_క్తము. 
క. నీకు. దగు పదవి యిచ్చెద... హయశిమకుండవగు, నా కొలందియ 

యిట్లు పలుకు టనుచిత మరయున్ విరా, 1-285. 

అనుచు దే. స కి. (అంచు, అన్ను, అనుపు, అన్ను, అంపు) 

1, పోవునట్లుచేయు, పంపు, 

వ దుర|ోధన దుశ్శానన కర్ణ శకుని సైంధవ [పముఖం బగు దుస్హ్ల 
లోకంబు నధోలోకంబున కనుచు నంతకు మదియాంతరంగంణు 

చింతాళర భుగ్నంబును నవమాన సంకమగ్నంబును గోపోద్విగ్న్యం, 

బును నై వేగిరవడుచున్నయది, ఏరా. ౩-వకి5, 

క . వృద్ధాంగనలం దోడుగ నప్పుడ, పనిచి యనిచితిని జనంబు, 

(పస్తుతి చేయన్. ఉద్యో. 4-276, 
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2 సాగనంవు. 

చ. ...దారుక సారథియైన దివ్య కాంచన రథమెక్కి యాతుణమ 
సా_త్త్వ్రత కుంజరుం డేగా భక్తి నాతని ననిచెన్ యుధిస్టిరుండు 

దము్యలు చానును జాదచారియె, సభా, 2-28 

(అరుగు == (వీర అనుచు) 

అనుజ సం, వి. ఆ. ప్రే. 

చెల లు- తన తర్వాత బుట్టినది. 
య లు 

+ కొంద, అకట సింధురాజు ననుజ మగని(, దునిమి కేటి రాజు 

మని పల్కుదురు, “ఊఊ 1-12] 

అనుజన్మి సం, పి, న్. వుం. 

తమ్ముడు తరువాత. బుట్టినవా6డు. 

చం, =, .అచ్యుతాను జ్కన్మిని దలపడ్డ నాతనికి మించి వృకోదరు( 

డన్న రేం[దు నేసిన... [దోణం 5-90 

(జన్ముని ... ముంచి వృకౌదరు. ఆని పాఠాంతరము) 

అనుజన్యు(డు సం. వి. న్. పుం. 

“త తరువాత బుట్టినవాండు. 

.2.ధర్మతనూజుం, | డను జన్ముల చెన( జూచిన ననిలనుతుం డిట్ల 

నియ నాతని తోడన్. విరా 1-56 

అనుజాతుడు సం, వి. అ. పుం. 

తేము(డు- తరు వాత. బు ట్రినవా(డు. 

వ, యుధిష్టి రానుజాత సిష్టరభల్లభజ్యమాన బలవద రాతి ఖరాస్థినిన్వ 

నంబుల వలవను, విరా. 5-60 

(అ ఓజాతి- అపపాఠము- “అనుజు ఆని కొన్ని (పతులు) 

అనుజీవి సం, విణ, (న్. నీ. న్) 

1. ఆశ్రయించి జీవించువా(డు. 

క, అది తరువు విడిచి పోవక, వాద యంబున భక్తి వర్మి నెండను 
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లూ 

గాలిన్, బెదరక ధృతిమొ నయ్యెుడం,  గదలకయుండె ననుజీవి 

"గౌరవ మెసంగన్. ఆను. 1-152 

వి, న్, పుం, 

2, నేవకు(డు, భృత్యుండు. 

చ- ... మాటల చందము సూడ మీరు డ,స్సిన యటు లున్నవార 

లను జీవులు లేరు తొలంగి నేటి మాత నిలువు( జెల్లి చైకొని 

యరాతుల గాలము లావు వచ్చినన్. ళలర్టి. 2-83; ఆశ, 4 
శ 

“అనుజీవిత నం. వి. ఆ. స్రీ. 

ఆశయించుకొని జీవించునది. 

వ, కావున నిది “మదనుజీవిత యనియును, ననువత యనియు 

ననుకంపనీయ యనియు నన్ను విడువక, వా యనుగమనంబున, 

కొడంబడు ” మనిన నట్లు చేయుదుం; [బాణ నమానవై న నిన్నేల 

విడుతు, నోడకుండుమని నలుండు తన జేవి నాశ్యాసించుచు. 
ఆర, 2-75 

అనుజుండు సం. క్ ల, పుం. (అ. ఆ అ.) 

తమ పడు, తరువాత. బుట్టి నవాండు 

క, ఆను పలుకులు కర్ణ రసా,యనము లగుడు నయ్యు,ధిప్టి రానుజు(డు 

ముదంబున దేలి, విరా. 2.౩61; సభా. 2-102 

అనుజ్జ్వలము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

(పకాళింపనిది, అ పశాశ మెనది, 

క కాళ్ళ యొప్పిద మాండుకట్ల నుజ్జ కలము చేయంగ. విరా. 1-228 
లి జి 

అనుజ్ఞ సం, వి. ఆ. (స్త్రీ. 

అనుమతి, ఇయ్యకోలు. 

ఆ, ఎవ్వరిని యింటి కెద్దీయే నొకటికి, నన్ను€ బంపం దగునె నిన్ను 

నాండ, కొలుచు నెడ ననుజ్ఞ్జ గొననె సీచములగు, వనుల శేను 

జాల కునికి సెప్పి. విరా, 2.98 
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ణు 

అనుజ్ఞాతు.డు నం. విణ, అ. పుం. 

అనుమతి యాయంబడిన వా6డు. 

వః ఆనిన విని సంజయుండు. .. భీమార్జున నకుల సవాదేవ సాత్యకి 

[(దుపద విరాటుల నీక్షించి “మీ యందజచేశ ననుజ్ఞా తుండనక దా. 

పోయి వచ్చెద...” యనుటయు. ఉద్యో, 1-861; ఆను, ర5-468' 

అనుజ్ఞానము సం వ్, ఆం న, 

సమ్మతి, ఆంగీ కారము. 

క, దీనికి ధృత రామ నను,జ్ఞానము వడయుడును మనకు సమకూరు. 

ధరి, తీ నాథ భవదభి| పాయోనుగుణై. శ్షర్య  మలిశయంబున( 

దీతిన్. నా. 2.100: 

అనుతాపము నం. సి. 9, పుం. 

1. ఆను చేసినది తప్పని 'యెటింగి చాని, గూర్చి పిదప వగచుట, సశ్చా 
శాపము. 

వ, అనిన ధృత రాష్ట్రండ +... బలవంతుల తోడి వి|గహంబు పరివా- 

రించుట లగ్గు నా వచనంబు ధరో[ో వేతంబు దీని నత్మికమించి, 

యనుతాపంబు సేయక యిప్పుడు జూదం బుడిగి 'యెొప్పటియట్ల 

యుండ ట కార్యం బలిన విని దురోోధనుం డతని కిట్లనియె. 

నభా. 2-148 

లి. పరితాపము, పరి వేదనము. 
ఆ, నీకు వృద్ద సేవ లేకున్మి యిపుడు నాకు, 'దెల్లమయ్యె. (వాకట: 

ముగ, గోవమును మనోనుతాపంబు. బొొందుచో, దీరు డవుడ 

యుడుపనేరవల టె. ఆర. 6-=లి8ి' 

అనుత్తమము సం. వీణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. మిక్కిలి యుత్తమము, చేనికంచు | శేష్టము లేడో ఆది. 

క. అను త్రమంబయిన యిమ్మ్ణివో న్తవము పఠించిన వినివను (వాసిన 

(శ్రీయును నాయువు( జెరవు(బేరు నొనంగు జనులకున్. 

శాంతీ. 2-59 
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నీ. ముఖ్యము, అవశ్యాచరణీయము. 

క. అన విని గృహన్థునకు నే,పని ముఖ్యం ఐనియె గిరిజ పశుపతి న్కీజన' 
కారాధన మతనికి, నను త్తమంకై న ధర్మమని నిరూపించెన్. 

ఆను. 5-=లలీ 

ఆను తరము సం. విణ. (అ. ఆ, అం) 

మిక్కిలి (శేష్టము. 

క, గురు ళ్యశూపషకులును సృత్యరతులు శమ దమ వినిర్శలాత్ములు 
దుర్శ,కన్ర రహితులును నిల్లు రను, త్తరమగు నచ్చోట గో|పఛాన 

పరులతోన్. ఆను. 2.467 

అనుత్సాహము సం. వి. ఆ. పుం. 

ఉత్సాహము లేమి, 

మ ధ్యాక్కర. . .తల్సిద్ది, యలయక యుత్సావావంతుండు వడయు 

నట్ట నుక్సావా, మొలసీ ద్రైవపరు( డడి వడయంగను నోవునె: 
"యెందు, ఆర్, 1-234: 

అనుత్సాహి నం. విణ, న్. పుం. (న్ =నీ-న్) 

ఉత్సాహము లేనివాడు, 

"తే, నేను కయ్యపు శకునంబు లెన్నియేని, గంటి నీవనుత్సాహివి, 

గా(గ వలదు. ఉద్యో. 8-41 

అనుదాత్తత నం. వి. ఆ. స్రీ: 

వై చ్యము, నీచణభాపము. 

ఊఉ. ఖాండవ మేర్చె...మవోనుభావుం డీ,తం డొక మర్త్యు(శేరి యను. 

దాత్తత నెమ్మెయి( గొల్చువా(డొకో. విరా, 1-రిర్' 

అనుదా త్రము సం. వీ. అ. పుం. 

నీచై సృ ఇరము ఉదాత్ర్తానుదా త్త స్వరితములలో ఆెండవది. ఉచ్చారణ. 
సాధనను. లగు తాల్వాది స్థానముల యధోభాగము న ఉత్పన్నమగు అచ్చు. 
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వ ఒక్క నాడు బలి యను రాజు గంగాభిమేకార్థ బు వచ్చిన 

వా డయ్యింధన బంధనంబున నుండియు యుదాత్తానుదా త్తస్వరిత 

[పచయ స్వర భేదంబు లేర్పడ నలక్షణంబుగా వేదంబులం జదు 

పుచు€ దరంగభుట్లనంబునం దన యున్న దరిం జ్రేరవచ్చిన వాని, 

దీరంబు.6 జేర్చి. ఆది. 4-230 

“నీచై రనుదా త్తః”- పాణిని అష్టా ఛ్యాయి. 

త, ఉదాత్త శ్చానుదా త్తళ్చ స్వరితశ్చ [తయః స్వరాఃో 

[పయత్న | వేరతో చాయార్యథోర భా గే పతివాతో౭_చం నిష్పాద యతి 

న ఊదాత్తః, వవ మధో నిష్పన్నో౬ఒచ్ ఆనుదా త్తః, ఆాల్యాదిషు 

సభాగేషు స్థానేషు నివ్పన్నోఒచ్ అనుదాత్తః” సిద్ధాంత కౌముది. 

“అనుదినము సం. వి. అ. న, 

పతవాము, (పతిదినము 

=. గుట్ట ములకు వలయు తెజంగు లెల్ల జాల నెలు(గుదు రూపుగా 

నరయ నేర్తు వానీ ననుదినంబు. విరా, 1.94 

'అనుదీ పము సం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

వెలిగి ంప(బడినది, 

వ దిపమున నచేకములగు దీవములు పరంపరానుదీప్తాకృతులై 
వ్యాపించు చందమున, . _ శాంతి, 6-97 

'అనుద్యూతము సం. వి. అ. న. 

రండవ జూదము పునర్ద్యూత ము. 

హ కావున వారల నన దూత ౦బున6 బరాజితులం గావించి విరళదేళ 

నిర్వాసితులం జేయుట కార్యంబనిన ధృత రాషు0 డొడంబడి 

యప్పుడ యనుద్యూతార్థంబు ధరగినందనుం దోడి తేరం (వాతి 

కామిం బంచిన. సభా 2_274 

'అనుద్వేగము సం. వి, అ. పుం. 

అవ్యాకుల చిత్తత, నునస్స్ఫా ్ వస్టర్థము. 



అనునయించు వలల: 

క, స్వాగత మే మీ యిద్దణఖ, యాగమనంబునకు హేతు వగు కోర్కిి 

యను, ద్వేగంబున నెజి(గింపుండు, వేగమ యొడ(గూర్తు నెల్లి. 

విధముల దానిన్, (దోణ. 2_862. 

అనుధావ్యమానుండు సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

త ఆఅుమ(బడుచున్న వాడు. 

వం ఆన్నగరంబు రాజునర్ధ్థంబు |ముచ్చిలికొని ముచ్చులానెకుల చేత. 

ననుధావ్యమానులై మాండవ్య, సమీపంబునం కాణి యయ్యా[శ 

మంబులో డా.గిన, ఆది. 4.261. 

అనునయము నం. ప్. అ, పుం. 

1. ఓదార్పు, ఊణడిం చుట, 

ఉం ఖేదము దక్కు మీతణమ కీచకు -దండితుంజేసి నీకు నా,వ్లోద 

మొనర్తు నేనని నయంబునం గేకయ రాజపుతి యిత్యాదర' 

వృత్తి తితో ననునయం బొనరించిన నయ్యాసత్యనం, వాదిని, పూని. 

పాండ. సుళ వల్లభ యాలముసేసి యిట్లనున్, విరా. 2.160: 

2, [పార్ధృనము, బతిమాలుట. 

వ. ఆద్దశార్గ పతికి విందువెటి కట్నంబు లిచ్చి యతని యనునయా' 
రై 

లాపంబులు గైకొని యనిచి పుచ్చిన, ఉదోస్ర. 4-891 

వం తానును శ|తుఘ్ను డును రామానునయార్థ్రంబు చితకూట 

ఇ లంబున కరిగి. ఆర. 6-808 

లి. విన్నపము, విజ్ఞావనము. 
a 

చ, కినుకయు మాను మేల మునికిం గుపితత్వము శాంతవృత్తి నౌ. 

యనునయ మాదరింపు విను మల్చతపంబులచేశ: గోలుపోదునే. 

ఆశ్య, లి-లి5: 

అనునయించు సం. స Er 

1. ఊఅడించు* 

చ, ఖీమనేకు చెన మరలి చూచి సాంత్వన వచన సమేతంబుగా 
నతనిం గౌంగటం జేర్చి యనునయించి, విరా 1-178: 



శై అనునీతుంఢడ్రు 

2, బతిమాలు. 

వ. ఆని మజియు ననేక [పకాథంబుల దివాకరు ననునయించి 

యెట్లునుం | గమ్మణింపశేరక. ఆర, '-లిలీకీ 
తే. అనిన ధృత రాష్ట్ర డాపగాతనయు భ_క్రి ననునయించి శాఖే 

యునిం గినిసి. .. ఉద్యో, 1-256 

శ. నంభావించు ఆదరించు. 

వ. ఆ భుజంగపతి వాంధవులు దదీయ పత్నీ ప్రత నహితంబుగొ 

నమ్మహీనుర వరు పాలికిం జనుచెంచి మృదుమధుర చాక ్ రంటుల 

ననునయించి. శాంతి. 6-568 

తనునీతుడు సం, విణ, అ. పుం. (అ. ఆం అ.) 

ఆనునయిం వ(బడిన వా(దు. 

చ, ==. ఆజాతళ | తు( డూర్జితు( డజితుండు నీ నుతులు సేసిన యెగ్గు 

దలంవ డాతనిన్, ధృతి ననునీతు( జేయుము. ఆర, 1-51 

ఆఅనుపగతుండు నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

పాందనివా(డు 

మ. నవతాదూర పురాణతానుపగశానానాత్య సంళోథి అా- 

విరా. 4-276 

అనుపము నం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఉపమానము లేనిది సాటిలేనిది 

క. విన కొడుకు గొన్న వే(దుఅ కొని కొట్టిన లిండి కాండు కటిలుం 

డత( డా, జనపతి చందము ధరస్రిజు ననువమరఠీలంబు నెజలుంగు 

దది యట్లుండెన్ . ఉద్యో. 1-56 

అనుపమానము సం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

ఉపమానము లేనిది, సాటిలేనిది, 

త అనునమూన భోగములకు నాస్పదంబు, విరా. 2-62 

ఆనుపమానుండు సం, వీణ. (అ, ఆం అం) 

సాటిలేనినా(డు, అద్వితీయుడు, 



'అనుపాధికము లెలిథ్ 

సీ నారాయణుం డవ్యయుండు.. యజ రామరు ననుపమాను, 
శాంతి. 4-81 

సం. విణ, (అ. జ, అ.) 

పోల్చ(బడనిది, సాటిలేనిది, 

చ. అనిన. బతి వతాతిలక మాతని కిట్లను నయ మత్పియుం, 

దనుపమిళతక్షుధాచలితు.డ చనుదెంచిన. ఆర, 5-14 

అనుపము(డు నం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆద్వితీయుడు, సాటి లేనివా(డు. 

క, విను మనన యింక సుకృతంబునకుం జొర దుమ్మృత ౦బు 

పొంతకు(భోనే, ననుపము నచ్యుతు నవ్యయు, ననంతుం ెంబెద 

ననామయత నవ్విమ్లన్ . శాంతి. 56-405 

అనుపమేయము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

పోల్పరానిద్కి సాటిలేనిడి. 

ఆ. తనరు వాలబింబ మనువమేయ (వథాః పటల జటిల గగన భాగ 

మగుచు, నుల్లసిల్ని జగము లెల్లను విలసిల్లం బూర్వశిఖరి మీంద.. 

బొడిచె నినుండు. ఉద్యో, 2.114 

అనుపయోగ్యము సం. విణ. (అ ఆ, అ.) 

ఉపయోగింపందగనిది, ఉవయోగమునకు రానిది, అనుభవింవందగనిది. 

వ, కావురుష లక్ష్మీ విలాసంబునుంబో లె నమపయోగ్యంబును, 

విరా. 2-926 

జఅనుపాధికము సం. విణ, (అ. ఆం అ.) 

ఉపాధిరహిత మైనదిం 

క, నలునకును రవికిని ళళాంకునకును [గవాతారకములకును 
తేజం బె,వ్యని వలన నావహిల్లెడు, ననుపాధిక శేజు( గొల్లు నవ్వి 
శ్యాత్మున్ , శాంతీ. 4.221 



886 అనుపాల్యను: 

అనుపాల్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పాలింప(దగినది. 

మ. ఈ (తిలోకములు నస్టిద్చాహువ | జానుపా,ల్యము లే నిం|దు(డ 
ఆది, 1-278. 

అనుపు వే. స, కి. అన్ను 

-h అనుచు, పఠిపు. 

కం అనుటయు ననఘా శెలియ, న్విమ మిది నా తోడ సాళ్యవిభునకు' 

నేం గూర్చినదాన నతని పాలికి, ననువుము నన్ననిన గాదె యని 
చితి మగుడన్, ఉద్యో. 4-808 

అ. సమర మరణ మొలడ విమల తపమునకు జొచ్చి యందు నిలిచి. 

చచ్చుటొంజె,వలయు నిన్మదీయ కుల ముఖ్యు లిట్టుల, నడవి 

రనుపు నన్ను నడవి కనమఘ, ఆశ. 1-27 

2, వీడ్కౌాలుపు. ' 

తే, అతని దీవించి నీవు పొమ్మచటి *కేము, నరుగుదెంచెదమని పీతి: 

ననుప నరిగి ఉద్యో. 8-146 
కి, సాగనంపు 

క. మును పాంచాల విభుని వీ,డొ.ని ధర్శజు థీము నరు నకులు సవా. 

చేవుం గని యనుమతు(డై యందజు, ననుపంగ మన్ననలు వడసి 

యరిగెం టీతిన్, ఉద్యో, 1.61 

తే. నీవు చక్కనిదానవు నెలత ఛ్రై_ర్య, రహితచిత్తులు మగవారు 

రాజు దీనిగ దలంచి భయమంది నిన్ను నీ వలచునెడక్కు నరుగు 

నట్టుగం (జార్థ్రించి యనుపు మనియె, విరా 8-59; ఉద్యో. 1-47" 

అనుపూర్వము సం. అవ్య. 

అనుకమము, వరున (ఒకరి తర్వాత నొకరు 

శా, ...రంగ మధన్రిమున నంతన్ నిల్చి రుద్యద్ద్గుణ, (శేణీర మ్యులు 

ధర్మజ |పముఖులై. ద్యేమైమవూర్వంబుగన్ . ఆది. 6-10 

అనుపేష నం. వి. ఆ, (స్త్రీ 

“ఉపేక్ష లేకపోవుట. 



అనుబంధము 837 

గాఢ సర్యానుశే ఎరా. సౌ్తి, 1.240 

అనమపోమ్య(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పోమింప(బడువాండు ఒకని యాఢారముణచే జీవించువాడు, ఆగశ్రయించి 

(బదుకు వాడు? 

'క, అనఘా నీ (పస్తవమున, నని నీల్లిన వీరభటుల యక పోమ్యుళ 

సల్లను బోత భోజనాచ్చా, దనముల వారలకు నెమ్మి దజుంగక 

యుండన్. నభా. 1-40 

అన్నుషమోది సం. విణ. (న్. నీ.న్) 

నంతో పించు వాకు, 

మాలిని. మదవదసుర ఖభీదీ మానసాను(పమోరదీ. (స్రీ, 1-189 

అనుబంధము సం. పి. అ. పుం, 

1. సంబంధము, 

వ వారలు దూరంబు నని యొక్క విపుల వటంబు పొంత వి.శాంతి 

నొంది నీ నందనువలనికిం జనిన వృాదయంబులతో.( దదీయ కార్య 

చించాఖరంబు పట్టుకొన ( దదశుబంధ సంభావణంబులు నేయు 

చుండి రక్కడ, “శల్య 2-46 

ర, కట్ట, బంధము. 

ఆ, మూ(తమున( బురీవ,.మున నూనుచును గర్భ, మున. (బవర్టనముగ( 

బొంది వెడలి, సంతతానుబంధ సంసార దుఃఖని,ర్శుగ్ను6. డగుచు 

నుండు మానపుండు, శాంతి. 4-292 

క. సంసార బంధము, 

క ఆ పూర్ణ తేజు డపగత, పాపు( తపాక్ళత భ వానుబంధు (డు. 

ఆది, 2-161 

4. యోగము, కూడిక. 

చ, వినము జరాబంధమున వచెం[డుక తండము( బండ్లు కినులుం, గను 

22) 
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గవయున్ జరం బరయు(గాని యొకప్పడు ( దృష్ట జీర్ణ గాదు. 

ఆను, 1-147 

క,, అది సర్వదోషముల కా,స్పద మది దురిత |క్రియానుబంధంబుల 

కన్, మొదలు. ఆర, 1-25 

అనుబంధించు సం, అ కి, 

_అవ్యవ ధానముగా( జేరు, అన స్యూతమగు, 

వు వేలులను బంధించు మేలు లట్ల కీళ్ళును ననునూ్య్యూతంబులై 

తొడరు నాకర్ణింవుము, శాంతి, 4-71 

అనుబద్ధము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

l. లగ్న మెైనరి, ఆస క్తిగలరి* 

_ ఆ వినుము దీర్చవైర వృత్తియ. (గోర చిం,తనము లేక వాక్కు 

మనము నొక్క, చ౭ందమగుట సకల జనముల కోనుబద్ధ, సంప దాప్తి 

పరను సాధనంబు. ఆశ. 2.75 

2. సంబంధించినది. | 

ఉ. ఆ ధృతరాష్ట్ర) చేసిన యనర్హ్య మణి పక రానుబద్ధ కో, భాధృతి 

నొప్పుచున్న సభ. = నభా, 8.182 

అనుభవము సం. పి, అః పుం. 

1, ఉపయోగముం 

సీ, ఎడశెడ( గొనివచ్చి యిచ్చిన వానిన్కెల్లను వేడ్క ననుభవించిన 
విధంబు, =తే- నలిపి యనుభవ మొల్లక చనంగం ఉద్యో, 8-178 

2. భోగము. 

క. తనవారు చాను. గూడంగ ననుభవ సనుఖమంద( డేని యది 

రాజ్యమె రా,జునకు భవత్పరిజనములు, ననుజన్ములు |బదికి రేలు 

మఖిల ధరి త్రిన్, శల్య 2-170 

ఆ అన్నమిడిన మణిమయావాన శయ్యారాన,నములు నమృత భోజ 

నంబు హృది మాల్య లేవనమలు వవానీయ మహితాను,భవము, 
జిరత నొందు దినమ నుదు, ఆను, 2. 876 
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లీ, నుఖదుఃఖ రూపక మైన కరగ్రఫలము పొందుట. 

క, అనుభవము [మింగు శాంతిం, గనునది నిర్భేద న [తృ కాశం బది 

చొ, విను తల(పునకును బలుకున్కకు నగమ్యము గర్భముల కగో 

చర మనఘా, శాంతి, 4-199 

వం సంసారంబున మాతృపితృ సోదర చారవ్వుత సవాసంబు లనుభవ 
గోచరంబులయ్యు నంచెన్యరికి వగచెద వని, (శ్రీ 1-26 

A. స్మృతి ~భిన్నజ్ఞానము, (వత్యక్షాదిజ్ఞానము. 

చ, మనసును దాన వాయువును మానిని గూడి వెలార్చు వాక్కు. నొ, 

త్యుని వలనన్ భవద్యచనమున్ జనతానుభవంబు చొప్పయొె,నను 

విను కార్యమున్ గుజీచినం దగ వాగనువర్తనంబు స్కేయనవలె 

నెన్ మనంబునకు నమ్మైయి గల్లుట నట్టు నెప్పితిన్, ఆశ్వ, 2-17 

"తే. అవ్విధంబున కా రాజు నంగనయును, మనము లద్భుతరసమున 

మును(గుచుండ(, గల యొకో యిది నిక్కమ కానివా(డ్కు మిగుల 

ననుభవ గోచర మగునె యిట్లు * ఆను, 2-శిశి0 

అనుభవించు సం. స, కి. 

1. ఉపయోగించు, 

స్తీ ఎడ నెడ. గానివచ్చి యిచ్చిన వాని నెల్లను వేడ్క ననుభ పించిన 

విధంబు, -తే= సలిపి యనుభవ మొల్లక చనంగ. ఉద్యో. 8-173 

2. తిను, భుజించు, ఆరగించు. 

చే. యోగి యెట్టి ఆహారంబు లుడగవలయు, నాతం డెబ్బింగి 

భోజ్యంబు అనుభవించి, బలము వడయువా. డిడి నాకుం చెలియా 

జెన్ప్క,'వే జన్నస్తవనీయ సమిద్దబుద్ది. కాంతి. ర-ర్శి1 

"లే, తల్లి చన్నుల పా లేను [దావ నెట్టు, లానచే వలు తెజు(గుల తేని 

యలును, ఖండశర్యరతోడి దుగ్దంబు లనుభ,వింపం బడవ 

యన్నియు నిఠత యింపు గావు, కర్ణ. 3216 

లి భోగించు, రమించుం 

ళి శ గి 3 | 3 లి [a అట్ట లున్న జూచి యతత్తన్ని ఘగచారు, భోగపరులు భా థె 
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పొల(తు లందు గలుగు నవ్విధంబు గాక యేం గోరంగ, ననుభ 

వింవ కునికి యగునె నీకు, ఆను. 2-16 

4. పొందరు. 

వ. పొణిగహణ మవోత్సవంబు ననుభవింపుమని పలికిన, అను.2-21 

తే ...నల్లాపరసము వనుభవించుచు నల్లనల్లన లతాంగి, యరిగె 
నర్తన మండ పోపాంతమునకు. విరా. కి-క2 

వ, రాజ్యాభి మేక శోభనం బనుభవింపుమని. శాంతి. 1-871 

క్, నుఖదుఃఖములను పొందు. 

వ, ఈ శాపఫలంబు థవదజ్ఞాత వాన వత్సరంబున ననుభవించి తదనంత 

రంబ శాప మోకంబు వడయుము, విరా, 1-87 

ఆ, తగిలి జరయు రజయు దై. వవళ6బున, నయ్యెనేని వాని ననుభ 

వింతు గాక ఆది. 3-198 

అనుభావము సం, ఏ. అ, పుం. 

1. (పఖావము, మహిమ. 

శే. ఆత ( డతిళభక్తి దలంచె దేవానుచరుని, నపుడ యక్కుండధారుండు 

నరుగుదెంచె, నరుగుచెంచిన నతడు నిజానుభావ,ి జనిత గంధ 

పుష్పముల( బూజన మొశర్శి, శాంతి, 5-857 

వ, (తిపురంబులు నంగశంబులు గాకున్న నసాధ్యంబులై వెలయ 

వలయునని పల్కిన నద్దేవుండు మీరు వురత్రయంబును న:పాదించు 
కొనుం డే నమ్మవోనుఖావంబులల బొందునట్లుగా నిచ్చితి నని నిజ 

స్థానంబునకుం జనియె, కర్ణ. 1-261 

2, అనుభవము, పొందుట, 

వ, సూర్యతనయ పవననందనాదుల నరక _ దుఃఖానుఖావంబులు మా 
చేసిన వెడ మాయంబులగుట నీకు. చెలిసె స్వర్గ, &9 

అనుభావ్యము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆనుఖవింపందగిన ది. 

న, రాజులకు జయావజయంబు లన భావస్టంబులు= మద విషాదంబు 
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లనాదరణీయంబులు, శాంతి, 8-87 

ఆనుథధావ్యు(డు సం, విణ.' (అ. ఆ, అ.) 

ఆనుథవింసపందగు వాడు. 

మాలిని, భరిత భువన శేజో భవ్య యోగాను భావ్యా. భీష్మ. 1-806 

అనుభుక్తి సం, వి. ఇ, ప్రే. 

అనుభవము, 

సి *౨*.న్కీదగు పుణ్య జలముల నగరఠరనుతు ల సిక్తులై స్వుగ్గానుభు క్రిం 

బాపింతురు, గావున దేవి యిద్దేవపథము, నందుండి వసుమతి 

కొందంగ. జనుదేర, వలయు, ఆర. 8-80 

అనుళూతము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

ఆనుభవింప(బడినది, 

వ. _శేత పత్యనుభూతోజ్హితంబై న యాపాన ఖభూభాగంబు ననుక 

రించు కురుజే | తంబు దణేయు సమయంబున, శాంతి, 2.64 

అనుభూతి సం.వి. ఇ, (స్రీ 

అనుభవము. 

తె, + త | గ్కియావరత లేని, యట్టి వానీకి నరుండు పామాదులిచ్చి, 

పొరయు బది యేండ్లు నర కానుథూకి నసయె, ఆను. 2.96 

అనుభోగము సం. వి. అ, పుం, 

అనుభవము, 

క, అనుభోగ యోగ్యములుగా, ధనరాసులు భూషణములు చాసీ 
నివవాం,బును గాంచనమయ శయ్యాాననములు ముని కిచ్చె 

వ్యాదయ సంతోవముగాన్. ఆర. 8-115 

అనుమతము సం. విణ. (అ. ఆ.' అ.) 

1. సమ్మతింపంబడినది, అంగీకరింప(బడినది. 

క, వారలు లేరణ పో పైజ్కు వారల దగు భంగి మనకు వళ్యుల. 

జెయన్, భూరిబలయుతుల మగుటయ్, కారణమను టనుముతంబు 



§42 అనుమతి 

గాదే మనకున్,. బిరా. 8.112 

ఏ. ఆ. న. 

1. సమ్మతి, ఆను మోదము. 

క, తగు పని కుద్యోగించుచుం దగ వెజింగెడు హితుల కనుమత ౦బుగ 

జేయన్, జగతీ సురవర కార్యము, లగు వారికి గలుగు విధి 

సవోయత్వంబున్ . సౌ_పి, 1-38 

లి, అనుజ్ఞ, 

క, ధన భాన్యంబులు( గూర్చుట్క ఉనపతి యనుమతము లీక చన దతని 

కి ద్వాన ని రూడి గ్రద్ద గలిగినల జనునది నుపవి|తయగుట జగతీ 

నాథా. శాంతి, 2-227 

అనుసుతి సం, వి. ౪. (స్రీ, 

సమితి, ఇష్ట ము, 

వ. అనిన నతండు వికసిల్దుచు,ు నను నమ్మెయి నేలికొనిన నలినా 

నన నీ, యనుమతి సేయనె యొక్కడం, జను దెంచెద నేంటి రాతి 
సమ్మదలీలన్. విరా, 2-266 

2, అనుబజ్ద్జ . 

వ. వారలం గలయం గనుంగొని, యట్లగాక మీకుం బోలిన తెఅంగు 

సేయుం డనిన నదియ యనుమతి. గైకొని సఠభనంబునం జను 

"దంచి, విరా, 8.16 

అనుమతించు నం. స కి. 

సెలవిచ్చి పంపు, 

చ. ,..వను భవదీయ సమాగతి( జేసి ధరశ్చినం,స్థితమతి నై తి న న్ననుమ 

తింపు గుణాకర పోయివచ్చెదన్. 

వ. అని వానికిం (దైదతీ ణంబు సేసి వీడ్కొని చని కౌశికుడు. 

ఆరం, 5-144, 14 

మిశ. స, కి. 

అంగీ కారమును బొందు. 
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వ. అమ్మహీనసురవ రేణ్యు ననుకుతి వడసి పాండవులు పొంచాలిం 

బురస్మ రిం చుకొోని. విరా. 1-147 

అనుమతి సేయు మిళ. న. కి. 

1. అంగీకరించు, | 

వ. నన్ను విరాటుండు మున్ను నీవెందుండు దని నిరూపించెనేని 

యుధిష్టిరు గోన్టుంబుల కధిష్టాశ నై యుండుదు ననియెద నని పలి 

కిన గాంతేయాగజుం డిది యుక్తం బగునని యనుమతిసేసి 
పాంచాలి నాలోకించి, విరా, 1-102 

2 ఆజ్ఞ యిచ్చు. 

క అని కమంబున వారలంగటు విండులు వెంపెఫలార 'వేర్వేఆఅ 

పొగడి, -ఆ- గొనయనులు వదల్ప ననుమతి చేయుడు వారు 

నట్ట చేసి తేర, విరా. 1-172 

వ, దీన మజ్జనంబు సేయు డని యనుమతి సేసిన, శల్య. 2.172 

కి, కస్ట (పకారము నడచు. 

క, అనిన నత(డు వికసిల్లుచు, నను నమ్మెయి చేలుకోనిన నలి నానన నీః 

యనుమతి సేయనె. విరా, 2-266 

అనముమతుం.డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

1. అంగీకరించిన వా(డు. 

వ. నన్ను విడువక నా యనుగమనంబునకు ననుముతుండవు గమ్ము, 
ఆరే. 2-76 

2 అనుజ్ఞ పొందినవా(డు, అంగీకారమును బొందినవా.డు. 

వ. అది సేయుటకై యమ్మవోత్మునకు విజ్ఞాపనంబు సేసి, 

క, జనుమతు(డై విజయం డ్కాతనిమీ(ద నిశాత విశిఖతతి వజువి, 

(దోణ - 8ీ_62;53 

అనుమరణము సం. వి, అ. న. 

సవాగమనము, భార్యభ ర్రతో( గూడ జితిం జొచ్చుట. 
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క. జేనీ యనుమరణమునం దన, మేను విడిచినట్టి కాంత మేలి 

పదవికిం, చాను నతండును నరిగి య, నూన స్థిర సుఖము లందు 

చుండుట విందున్. . శాంతి, 3-884 

ఆ. అట్లుగాక కోతుల యంతిమ సమయంబు,నందు( జింతదక్కి యను 

సరణము, సేసిశేని సుగతి సిద్దించు( బతి సమ్కేతంబు గాగ న 

న్నితంవినులకు. ఆను, 5-80] 

ఆనుమానము దే. పి. 

1. సందేవామ్ము సంశయము, 

క. చనుదెంచి కాంచి నాన్వేర్చిన తెఆ(గున విన్న పంబుసేసితి నన్నుం, 
బకిగొన( దల(చిన నేలెడి, దనుమానము గలిగేశేని నరిగద నధిపా. 

విరా, 1-270 

క. జననీ వధంబు చేసిన, ననుమానమె నరకమగుట. శాంతి, 5-287 

2. ఎవ్వరు కందురో ఎవ్వరు విందురో యన్న యళుకు, 

క. మన మియ్యెడ? 'బెద్దయు' (భొ,ర్దనుమానము లేక మాటలాడుట 

దగ దీ,వును బొ మ్మేనును నా దగ్గు పని సేనెద ననియెం గమల 

ప శేతణయున్, విరా, 2-268 

(ఇది తెలుంగు పదమని అ. శే. 82. నంస్కృత పదముగా. గొందణు 

చేర్చిరి, కాని సంస్కృత మున. బై యర్హములు గాన రావు, తెను(గున 

మా(తమే కలవు) 

ఆఅనుమానించు దే, అ. కి. 

1. జంకు వనుదీయు. 

మః ,.*.వానిం దలవట్టి వంచుటయు శేవుం జీవయుం దోంప వాం 

డనుమానింపక జెట్టదల్నికొని కోపోటోవ దీప్రాంగు(డై 
విరా, 2-840 

వీ సందేహించు. 

మ. అనుమానింపకు తోడ. బుట్టువులు గారా తున్ఫితూటాడి నెం, దును 

(గొన్నెత్తురు లేజుల్లై పఅవ నిం్యదుం డు(గ్రతన్ రైత్యులన్. 

శాంతి, 1-287 
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అనుమృతి సం, వి. ఇ. స్రీ): 

నవాగమనము, 

క . = - ఆనుమృతి కలనకు నమరియున్న, యా బలచేన మ. రాంతక 

మహిషులకు,... మౌన. 204 

అనుమోదము సం. వి. అ. పుం. 

1. సంతోషము, 

కం ,..పటుతురగగతి, స్ఫుర ణాను మోద లీలా,భరితుం డగుచు వేగి 

రంవు( బయనముల గగన్. ఉద్యో. 1-68 

"2 అంగీకారము, సమ్మతి, ' 

సీ మానిని |శివిధములొ మాననవాచిక, కాయికంబులం జాత 

కంబులందు%, బరధనాచవేతణ పాపానుమోద ధర్మ దే్యేషముఖ 

ములు మాననములు. ఆను, 56-174 

అనుమోది సం, విణ. (న్. నీ. న్.) 

1. సంతోపించువా(డు, 

(నగ్దర-స్ఫాయుచ్చేత। (పసాద వనృమర విమల | పౌఢ బోధాను 

మోదీ, సౌప్తి, 2-188 

2. అనుగుణ మైనది, యు_క్షమెనది, ఒప్పివమెనది. . 

శే, ...ఆహింసాను మోది, [కోధరహితంబు, నిర్మల బోధయుతము 

*మొన చిత్తంబు గల నియతాత్మకులరు, ఆను, 1.1878 

అనుమోదించు సం. అ. కి. 

1. సంతోషించు, 

క, మనుమని జయ ప్రయాణం, బనుమోరింపంగ నా సుభాంకుండు 

సను జెంచిన కరణి గొడుగు కుంతీ, తన యా[గజు_మోల నతిసిత 

[పభ నొప్పెన్* ఉద్యో, 4-181 

ర్ం వి ప్రవరుడు మునిజనములు వూజనము లొనరింప ఇఖీచరు, లను 

మోదింస వివారించె న్య్పపతివాతు.డై శాంతి, 5- 861 
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న (కీ. నమ్మతించు, అంగీకరించు. 

క, ఏవాం డెమ్మెయి( జెప్పిన, నా వను ధాధిపు(డు దాని ననుమోదిం 

చున్, భావము నంతోష శ్రీ, ఛావితమగుచుండ( గురు నృపాల 

(పవ రౌ, ' శాలి, 4-841 

అనుయాతి సం. విణ. (న్. నీ. ని.) 

వెంబడించువా(డ:, ఆనుయాయి, 

మాలిని, అపరిమిత విథూతీ యపమత్రానుయాతీ, అశ. 1-188 

ఆనుయానము సం, వి. అ. న. 

వ, మన మలరంగ నిల్చి జనమాను్య్యునింగా వను జేసి (పీతి నే, ననుపంగ 

వచ్చి వేయు మనుయానము యజ్ఞ తురంగ రత క్రైం ఆశ. 4.94 

అనుయాయి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 

వ-బడించువా(డ్కు అనుచరు(డుం 

ఉ, అ మ్మెయి నూరకుండ ననుయాయి జనములు పెక్కు. లాడి 

చి త్రము కలంక దేర్చి. మౌన, 167 

అనుయుక్తము సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

ఆడుగ (బడినది, 

క, ,.4,జగతీళ్వర నీ, వినుతోవదేశమున భవ,దనుయు కము లెల్ల 
నడచు నవికలభంగిన్. ఆశ. 2-51 

అనుయు కి సం, వి. ఇ. స్రీ 

(పొ్తి పొందిక, యోగము, 

సీ పాదసాయూపస్థ పాణి వాక్కులు విను, మధ్యాశ్మములు త[త్క 

మానుయు క్తి, గంత వ్యమునునినర్గంబు నానంద బు, గర్హవ్యవక్తవ్య 

కములు నయ్యె. _ ఇాంతి. 6.90 

ఆనుయోగము సం. వి. అ. పుం. 

(పళ్నము. 

శ, భక్తి మనకు నై పూజించి బంధుజనుల నందటను ద త్త చొచీత్య 
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మధినుతముగ, నొదరించి వారల కుళలానుయోగ, విధము నన్మ 

త్క్బ్బుతమ్ముగ విరించి, అశ, తీ-1రి 

అనురంజనము సం, వి, అ.న. 

సంతోష పెట్టుట 

తే ఇట్లు దమతమ వర్తిల్లు నెడల సకల, జనములకు వృాదయాను 

రంజన మొనర్చి. విరా, శిల 

అనురక్తము నం. విణ. (అ, ఆ, అ) 

8, అనురాగము గలది. 

ఉ, ...నీవు పాండవుల్ , నజ్యత 6 దం(డీ చిత్తము (పనన్నళ 6 

బొంద6గ6 గొల్చి యున్కి, స్మామాజ్యముగా( దలంతు రనుర క్ష 

మతిం దమకున్ ధరాధిపా. ఉద్యోం 8-842 

అనురక్తి సం. వి. ఇ. (స్రీ 

ఆనురాగము, (వేమ, 

స్తీ . == ఆపార్ట్స పెతుని జూపి మా యేవురం మాలుగా మీ రిక్కు 

మారవరుని(, గైకొని తగనెల్ల కార్యజాతంబును, నడపుచు నను 

రక్తి నాడు నాటి కెక్కుడగుచు నుండ నీశని యుల్లంబు, 

రంజిల్లి సమ్యగా రాధనంబు, నందు సం|పవణుల ఠగుడయ్య. 

మహో. 16 

ఆ. ...కీచకాధముండు నస్కిజానుర క్తి దెలుప నప్పళించు. విరా. 2-కల 

అనురక్ష్తుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

1.. అనురాగము గలవా.డు, ఇమఘ(డు, 

వ. ఇట్లు సన్నద్ధులై వెలి వీడు విడిసి తమకు ననురక్తులెన రాజుల 
పాలికిం దగు దూతలం బుచ్చిరి. ఉదో్యో. 1.50 

ఉ. రాబులు భక్తింగొల్వంగ ధ రావలయం బఖభిలయి దర్పవి,, భాజిత 

వృత్తి నేలి యనుర కుల (భోచుచు. శల్య, 1-67 

బి. సంతుమండు. 
లు 

వ, తాను (యుధిష్టిరుండు) మణీయు ననేక దేశాగతుల్లైన జనంబుల 



848 అనురత్తీ 

నన్నపానంబులం గనక వస్తా*౨ దానంబుల ననుర కులం గావించి. 

ఆశ, 4.212 

అనురతి సం. వి. ఇ, ప్రే. 

అనురాగము, ఆసక్తి, 

లే, ...దివంబ్యు రా|తియును యోగే వానురతి నివాత, దీపమును 

బోలె వెలుంగు చాత్మీయమూ రిం గనుచు, శాంతీ. 0-38 

అనురాగము సం, వి, అః పుం. 

(పమ, 

5, ,=.=నిమంగర, మనురాగమునం. గొలువ(గా నియ్యెడకున్, 

విరా. 1-269 

అనురాగించు నం. అ. కి. 

(వేమ చూవు, అనురాగము చూపు. 

వ, అట్టి యెడ "రెండు ఐలంబులవారును పాండవులు తొల్లి పడిన పాట్లు 

చెప్పికొని వగచుచు వారు సంధిశై చేసిన యత్నంబు వా కుచ్చి 

మెచ్చుచు నప్పుడు గురుజనంబు లయెడ( బాటించిన వినయంబు 

వర్జించి యను రాగించుచుండిర ని చెప్పిన, భీష్మ 1-170 

అనురాగిలు సం, అ. కి. 
en 

1. అనుర క్రినొందు, (పీమగలిగియుండు. 
ఫం (ప్రభువుల నుపచారంబుల, విభు. డనురాగిల్లంజేని వెదగోొను( 

గా(వుల్, సథయులు గాకుండ ధనం, బుభయజగత్సిద్ది పొంచి 
నుర్మీనాథా. శాంతి, 2-857; ఆర. 5-220 

2, నంతోషించు, 

క, తరుణ (పదేశినులు మా,నరముగ వారలు యయాతి శర్మిష్టల( 

జూ,పీరి తం(డియు6 దల్లియు నని, కర మనురాగిల్లె గన్యకా 

నివవాంబుల్. ఆది. $కీ-10%4 

అనురాధ సం, వీ. ఆ. స్రీ. అనూరాధ 

అశ్యని మొదలగు ఇరువదేడు నక్యతములలో పదునేడవది అనూ 
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రాధ- రాధ ఆనంగా విశాఖ దానితర్వాత వచ్చునది అనురాధ-గొడగు 

ఆకారముగా మూంజేసి నవ తములతో. | బకాళించునది. (ఇది ఆం పుం, 

బం అని కొండలు చెప్పుదురు) ఈ నమ్మ తమున వై యుత్తరీయమును 

చానము చేయట మ ఖ్యము. ఆను, 2-878 

ఇది రాబాధి కారమిచ్చును. చూ. అనూరాధ, 

. అనురుద్దు(డ్లు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

చుట్ట (బడిన నా(డు, కట్ట (బడినవా(డు, 

తే, ...వర్గ[ తయాన రుద్దు,లై న జనుల కెంతయు నొప్పు నప్పురంబు. 
ఆది. 6-74 

(అవిరుద్దులు - అని కొన్ని [ప్రతులు 

ఆనురూప సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

తగినది. 

తరువోజ = ,..వివావాంబుగా జరళత్కారు౧ డనఘుండు దన కోరి 

కనురూవయెన యట్టి కన్యక( గొనడయ్య మ_ర్యమున, ఆది, 2-161 

అనురూపత నం. వి, ఆ. స్ర్త్రీ 

రొ, 46. ,_కనురూపత, "జేయవలయు నాలీథ్యంబున్, 

శాంలి, 5-464 

అనురూపము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

1. అనుగణము, తగినది. 

వ. మీకు నందబికుం జూడంబోలునేని దీని కనరూపంబగు నద్యో 
గంబు సేయుండు, విరా 8-117 

ఊ. అక్కూట ధరగ్రినందన' ని యాన్యమునం దొకనా,డ 6 గీడుపల్కొ 

క్కూటి లేదు; నీ కొడుకు లొండొరు మీటి నికృష్టవాళక్యమల్, 

ప్పాక్కులు చెక్కు. భంగులను (బేలుచు నుండగ, నీవు దానికిన్, 

(సుక్కాక వించునుండె దనరూఃమైె నీ [ది శౌర వేళ్వరా, 

ఉద్యో, 2.68 
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2. (పకారము, విధము. 

వ. అప్పురుషుం డశ్లెని నీ యళ్వకర్శరం ధధ్యానంబు నేయు మనిన 

వ ల్రైయని తద్యచనాన రూపంబు సేయు(డు. ఆది, 1-110 

అనురూప్పండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

అనుగుణు(డు, తగిన వాడు 

తే, రూపగుణ శీలముల ననురూపుండైన, వరున కి' కన్నియ6దన 

వలసినట్ట, తగనివానికి నిచ్చుట ధర్భదేవ,శా తనూభవ |బవ్మా 

వాత్యా సమంబు. ఆను, 270 

అనులాపము నం. వి. అ. పుం. 

ముహుర్ళా షణము, మాటిమాటికి బలుకుట, 

చ ,.-మర్వుని యాగము నొజ్జంగాంగ జాల నిది నిజంబ యింక నను 

లావ మొనర్చక పొమ్ము వేజయొ,క్కని నుపదర్శ నంబునకు( 

7 కొను మారని నీవు నావుడున్. ఆశ్య. 1-41 

అనులిప్తము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

పూయంబడి నది. 

దండకము. లలాళుక్షణో గాగ్ని భస్టీకృతానంగ భస్మానులిప్తాంగ, 

అర, 1--9£5 

అనుశేసనము సం, వి. అ. న, 

1. చందనాదుల హత, 

వ, అనులేవనంబున నన్ఫగ్గంధం బుడిపికొని. విరా. 8-2 

2. పూత. 

వ. రుధి రానులేపనంబున నాఖీలంబగు ననిపట్టిక ఘోరాకారయైన 

రావతసి పగతు( గీటడంగించుటకు6 దనకుం దోడు వచ్చిన తెఅంగున 
మెటయ. సౌ పి, 1-177 

అనుశేపము సం, వి. అ..పుం, 

అను లేపనము, 
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క, వను(గుల మదము తావియు, నై నిక నికరానులేవ సౌరభము 

లుం దా నుపలాలించుచు( బవమానుం డనుకూల మృదు గమన 

మున బొొలనిన్. ఫీవ్మ, 1-121 

ఆఅనులోమము సం. విణ. (అ. ఆం అ.) (వ్యతి-విలోమము-|వతి 

లోమము) 

1, అనుకూల మైనది. 

క, మృగములు పతులు ననులో,మగతిం జరియించు. శాంతి. 8-18 

2, |కమము ననుసరించియున్నది. 

ఆ, ...ఆర్యవర్యు, లాత్శకర్శ మెడలి యనులోమవృ త్తి నె, జ్ఞాతి 

నొచ్చు నన్యజాతీ వనికి, చాని కట్టిభంగి దలకొను( బిక్కులు, 

వనుల(జేసని జారతనము వచ్చు. శాంతి. 4.97 

అనువచస్సు సం. వి. నీ. న. 
అనువాదము, చెప్పినది మరల జెప్పుట. 

క వ్యక్తము నకు. (బభవం ఐ,వ్య కం ఖా తత్త్వమునకు నవుల యను 

వచో, యుకక్రికి( బరాయణం బగు, భ_క్షపరాధీను భవ్య భావ్యు 

నుతింతున్. శాంతి. 4-225 

అనువయించు నం. స. కి. 

నేయు. 

వ. అని యిట్లు నాగకుల.ంబునెల్ల స్తుతియించి యందు సితాసిత తంతు 

సంతాన పటంబు ననువయించుచున్న వారి నిద్దణ ప్ర్రీలను. 

ఆది. 1-108 

_ అనువరి దే, వీణ. 

ఉపాయశాలి, నేర్పరి, 

చ. ...వురుపో త్తమ డింత  యొప్పంబుల్కునె మజుమాటలాడ 

నయ కోవిదు(1డెవ్వండు ధీరు. 'డెవ్వ6 డిం, దనువరి యెవ్వం డంచు 
నచలాక్ళతులై నెటి నూరకుండ న్, ఉద్యో 8-296 
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అనువరించు నం. స, కి. 
జ 

క్రమముగా వరి చు, వివరించు, 
ణ 

కం ...జంబూ ద్వీ,పమ్మున జనపదములు విను, మమ్ఫహితాంశములు 

చెలియ ననువర్షింతున్, ఫీషర. 1-24 

అనువర్తనము నం. వి. అ. న. 

అనుసరించి నడ చుకొనుట, 

శే, అమ్యిభు:తు వోయివత్తుగా కనక పోను, మేను. (కాణంబు దన 

యులు మి_త్త9గణము, బంధులును నర్భచయము నప్ప్బార్థి వేం దు, 

సొమ్ము తదనువర్తనము [వతమ్ము నాకు. ఆళ్వం 1-148 

అనువర్తి నం. విణ, (న్-నీ-న్ ) 

అనుసరించి మెలంగునది, 

తె, కనియెం బవమాన వివిధ వ ర్రన కళాన్తువర్రి/గాక ఘూకా రవ 

న్ఫూ ర్రిజాత, భఖీతపరివ ర్తి నాఖీల భుజగ, చండమూర్తి శమీతరు 
చక్రవర్తి విరా. 1-162 

అనుపరించు సం. న, కి. 

ఆనువరించి నడచు. 

క్క ఎలు గవె యజాతళ తుని, నెటీయును ధరన్హంబు సత్యనిష్టయు 

మిము నెత్తెజంగున ననువర్తించెనో, యెలు(గ వె తగుచేవ గలుగు 
వ్వుజటు(గ వె యదిపాం ఉదోోం 3.278 

అనువొదిత సం. వి. ఆ, స్రీ 

అనువదించి చెప్పుట, వివరించుట, 
క, నిను నెవ్వం జెటీ(గ నాతండు, నను నెటింగినవా(డ నిన్ను నమ్మిగ ' 

చేవిం,చిన నదియ నన్ను. గొల్బుట, యనువాదిత లేము భేద మర 

యంగ మనకున్. శాంతి 6-451 

అనువాసన సం, వి, ఆం, (స్రీ 

అనుగతమగు గంధము,్ఆనుసరించి వచ్చిన పరిమళము. 
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మః, ఘనధూమధ్వజ దవ్యామూన లవలీ కర్పూర తక్కోల ఛర్కదేన 
కాలాగరు నల్లకీతరుల యుద్యద్దూమ ధూపానువా,నన నొవెన్ 

సురఖీకృత ంబులగు చున్ నం|క్రీడమా నామృ తా,శన వి చ్యాధర 

సద్విమాన విశతుల్ సావి|త వర్త :-బునన్, ఆది, 8-262 

అనువిందు.డు నం, వి. అ. పుం, 

1. కురు కుమారుడు. ఇతండు గాంధారీ ధృత రాముల తొమిిదప 

కొడుకు, విందుని తర్వాతివాడు. ఇత(డు (దోణుని నాలవ నా(టి 

యుద్ధమున వి౭దునితోపాటు భీమునిశే( జచ్చెను, 

ఆది, 5-107; [దోణ, 4-142, 148 

2, అవంతీశ్వరు(డు, ఇత(డు విందుని తమ్ముడు. విందుడు అనువిందుడు 

అను వారిర్వురు అవంతీళ్యరులు. ఇందు అనువిందుండు అన్నయగు వి;:దు 

నితోపాటు ఒకయతొహిణిశిం దీసికొని _ భారత యుద్రారంభ కాలమున 
దురోళ్టిధనుం జేరి యుద్ధమున సాయ పడెను, 

[(దోణుని నాలవనాంటి యుద్ధమున అర్జునుడు కౌరవ పూ్యహాము 

సొచ్చి సై ంధవుండున్న దిక్కునకు(టోవ ఈ యనువిందు( తాతని నెదిరించి 

యతనిచే నన్నయగు విందునితోపాటు వాతు(డయ్మెను, 

ఉద్యో. 1. 285; [దోణ. 38.148 మొ. 1409 వరకు 

ఈ వించానువిందులు (శ్రీకృష్ణునకు మేన త్తయు( జాండవుల కల్ఫి 

యగు కుంతికి. జెల్లెలు నగు రాజాధిదేపికి అవంతీశ్వరుండ్రై న జఆయత్సేనుండు 

అను వానివలన జన్మించిరి. వీరు దుర్యోధనునకు వకులై శికుపాలాదులకు 

వలె (శ్రీకృష్ణుని విరోధకోటిలో. చేరిరి. వీరి చెల్లెలు మి తనింద, ఈమెను 

(శ్రీక్ళమ్ణండు వివావామా డెను, ((శీ భాగవతము) 

8. 3 శేయు(డు.విందుండు అనువిందుండు అను వారిర్యురు అన్నదముణలు. 

కేకయ దేశపు రాజులు, వీరు మవోభారత యుద్ధమున దుర్యోధను పక 

మున6 బోరాడిది, 

కర్ణుని మొదటి నాటి యుద్ధమున ఈ విందాను విందులు సాత్యకి 

' చెదిరించి యతనిచే హతుల్రైరి. కర్ణం 1.89, 9), 98 

23) : 



854 

అనువు కే, వి. 

1. విధము, వద్ద త్కి రీతి 

అనువు 

లే. ...అత(డు, పెక్కు పాములు వొదివిన( జెనయగు గరుడు, ననువు 

రోగం బోరాడె మనుజనాథ. కర్ణ ఏ. ౨/8 

క, ఇనుమును గనకము నిందయు, వినుతియు సమములుగ( గొనుచు 

వివి ధాంగకముల్ , దనలోన నడచు కమఠము, ననవున నిలది 

యము లడయ నతడు గను శివున్, శాంతి. 6-286 

2 ఉపాయ ము, నేర్పు. 

క, తనువున వితిగిన యలుగుల, ననువున( బుచ్చంగవచ్చు నతినిష్ట 

రతన్, మనమున నాటిన మాటలు, విను మెన్ని యుపాయములను 

వెడలునె యధిపొ, ఉదో్సం 2.62 

తే, అప్పటికి( దో(చినట్టులు దప్పకుండ, ననువుతో ధృతిగ ల్లి కార్యంబు 

నడపు, నతడు (పా_వ్త కాలజ్ఞాఖ్యు నట్టపో లం బరమ సంశయ 

మయ్యెడు (బదుకు గాంచు, శ7ం8ి, 8-200 

లీ. శకి, సామర్ధ ము, 

తే, చారుణా(స్త్ర జాలాంళుల వెరినై న్య, తాప మొనరించి యా 

సూతతనయ తరణి, పార్ధ దున్తరకాల వై భవము గడవ, ననువు 
లేమి నవికధిమున న _స్టమించె, కర్మ, $- 886; దోణ, 2.126 

4. శక్యము, సాధ్యము. 

క పెలుకుణి తాళంబీ మది దలంచి యనువుగాక ధరణితలము గర 

తలం,బుల నప్పళించె వా( డ్కృకొ్కాలు వార్వ(గ విడిచి మెజు స 

గుంతీసుతుండున్ * విరా. 2-19 

ర్, అవకాశము, వీలు, 

క, అని చెప్పి వార్ష సం భమ,మున నజ్జననాయ కుండు మును(గుట 

నది య్మేమని యడుగ( దలంపమి( దన, కనువై కార్యము ఘటించి 
యతనిం బుళ్చెన్. విరా. 5.70 

చ, అనతృడు ఖీము(అూచి యత డాతని కిట్లను నట్టి వా(డకా, కనిలఖు 
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డల్పు డెట్లు సమరాగమునన్ భవదుక్తి యిట్ల యింతనువగునే 
కిరీటి. 'చెగటార్చ(గ నీతని నొంపంజంపం చొ గని వెపవచ్చు 

నాత( డధికంబగు మగ్భల మస్ట్ర నూడుమీ, కర. 2-206 

6, అనుకూలము. 

వ. ..*.*.సం్యకందన నందను నురవడికిం దెరలక యేకరథస్థులగు 

నయ్యిరువురుం బరా|క మించిన. 

శే, చేరియుండుట నరువై నవారి నొక్క,నా ఠనంబున నేసె నరుడు, 

|దోణ. 1-860 

7 ఒప్పు, ఒప్పిదము, వాగు, 

సీ కలపంబు లభికవ గంధంబులుగ. గూర్చి, తనువున నల(దుదు 

ననువుగా 0౧. విరా. 1-807 

క, తలుగుల పొది యొకెనం 'బియ్యల 'దామెన యొక్కవలన 

ననువై యుండన్, మొలమోపి "వెక్కుచుట్లన్ , బలు దాటం 

జుట్టి గోపథభావం బలరన్. విరా, 1-25 

విణ, 

1. అనుకూలమైనది, వీలై నది. 

క. అను మాటలు విని సం్యకం,దన నందను( డిట్టులనియె దైవంబు 

కతం,బున నాకు నొక్కచందరా బనువై యున్నయరి దీని నెంగా 

దను(డా. నిరా, 1-68 

బి. అయితము, సిద్దము, 

ఆ, పాండవా గజుండు పవవాత్మజుని గూడి, తతిమి సాత్యకియును 

దాను గవిస్తె నంత మూర్చ బేటి పాడింబు డొక్క లే, రనువు 

గాంగ జేసికొని కడం. (దోణ, 6-65; ఏరా. 4-6 

8, వళ మెనది, స్వాధీనము, 

శే. ఆయుపాయముల్ మూఈ.టికి ననువుగాని, య ట్ల పగతుని మెడ 

భేద మాచరింప,వలయు, శాంతి, 2.416 

అనువుదప్పృు చే, అ. |కి. 

 _ అఆనకాళము చెడు, 
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వరసేన భేదింపం బనిచితి నేను సౌభ|దుని వాండు నబ్బలము 

సొచ్చె, వెనుక నేమును జొచ్చి చనంగ వైంధవుండు మమా్మైంగిన 

_ దోడ్పడ ననువు దప్పె. [దోణ, 2.147 

అనువు సేయు దే, న, కి, 

సిద్ధపఆచు, ఆయ త్తవజచు. 

రొ 

కం మొన లొఅపుగ( దీర్చికొను(డ్కు దనతన వావానమ లాయుధము 

లెల్ల జనం,బును ననువుసేసికొను. డో,విన యంతయు. గాచి 
_ కొను(డు బవరక పనులన్- విరా. 4-89 

క కురుపతి పడబవాళ్ల ందగు, దొరలకడకు సత్యరముగ దురమునకు 

భటో,త్కరము ననువు సేయుటకై , బరవనము దలిర్చం బనిచెం 

బార్ధివముఖాా, ళల. 1-98 

అనువృ త్రము నం. వి. అ, న, 

అనుసరణము, అనువర్తనము,. 

సీ సంయమివరులాగ సెత్త రజ నమో, నామరూఢములు గుణంబు 

లవియు, నన్యోన్య మిథునత్వ మనో్యోన్య సంశయ మన్యోన్య 

సంక లితానువృ త్త, భావ మన్యోన్యోపజీవనాచరణంబు గలిగి. 

ఆళ్వ, 9.116 

అనువృ త్రీ సం. వి. ఇ. స్రీ. 

అనుగుణము, అనువ ర్రనము, 

పీ ,*=,ఆలలన మీరు మద్దురుకురులరు మహిత శు ళూమకుంగా దె 

[పాణములు నంగములు. గలిమి, -శే- విహీత మిటువేత నా 

కనువృ త్తి శీల(ంగా(గ6 జేయోండు నన్ను మీ కరుణయలర, ననిన. 

అశ్వ, 4-287 

అను[వత సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

- అనుసరించునది, అనుకూల వర్తనము గలది. 

స. కావృనం బకికీ నను్కువశయగుట గృహిణికి ధరన్చం బని పలికి, 

అను, 5=£89; ఆర, £=8ి01 
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అనువతు,డు నం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఆనుకూలు(డు, అనునరించి వర్రించువా,డు, 

వ. నన్ను ననురక్తు. ననువతుం దలంపక య న్యా పేకమ:బున 

గ్యయంవరంబు రచియించుట యివి కుల స్త్రీధగ్మంబు గాదు. 

అర, 2.210 

అనుకాసకు.డు సం. విణ. (౪. సికా. అ.) 

శాసించువాండు, నియమించువాండు, 

వ. మజియు బృవహానృతికి మహేంద్ర భరద్వాజ | పముఖులగు రాజ 

ధ ర్యానుశాసపలు రాజక్వ మూలకారణంబు | పజాఎంరకమయ 

యనిరి. శాంతి 2.198 

అనుకాసనమున సం. వి. అ న, 

1. అబ్జ్హ. 

సీ అమరావగానుతు ననుళాననంబున6 గౌరవ రాజ్యంబు గడు 

వెలింగి. ఆది. ర-రి 

2 ఉపదేశము. 

క. జననిందికమయి నీయం, దనపత్యత యను నధర్శ్మ మది యు!డంగ 

ధ,రగ్టినివృ త్త చరి(తక వీ యనశానన మెట్టు నమ్మనగు జన 

ములకున్, సభా, 9-453 

వ. దేవర్షియైన రోమళుండు ధర్మ రాజునకు ధరాశ్చనుళశాసంబు సేసి దివం 

బున కరిగె, ఆర, 4.100 

8. నియోగము. నిధి 

వ. ఇట్లు జూదంబున నయ్యెడు దోనం ెజి *గియు 

బున ధరగ్చజుడు దాని కథిముఖుండయి 

దె వానుశాననం 

4, నిరూపణము, నిర్ణ యము: 

సీ అట్టుగా దిట్లని యనుశాననము సేయం గడు నేర్చు శిష్యుల కడకు( 

బోయి. అశ, 2.88 
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పీ. వధము ధర్భ్మంబుగా బుధులు సెప్పుదు రని యనుశాననము “నీయ 

జనకుకోడ. శాంతి. 6-204 

5, పాలనము, 

కం ఆయ్యుదా త్త చరితు. డప్పరునున నొడంబడండయ్యెను, సరన 

మహి రాజ్య నమనుశాసనమునకున్ . ఆర. 6-311 

అనుకొసించు సం, న. కి. 

1. బోధించు, కఠజపు. 

కం అనఘు(డు మై తేయుం డను మునినాథు.డు వచ్చి. ధర్మమున 

నాతని దా, ననుశాసించును( దిరముగ నని చెప్పుచు నప్పరాళరా 

తజు( డరిగెన్, అరం 1-90 

2. ఆజ్ఞాపించు, 

క, ఈనున దుర్వోధన దు;,శ్శానను లా పాండవులను నథలో నెగ్గుల్ 

సేసిన విని వారల నను,శాసింప(గ వలవ దనంగ( జనదే నీకున్, 

ఆర. 1-లిరికీ 

వ, యముండు ధర్మజు ననుశానించుటయు. అది. 1-88 

లీ. పాలించు 

వం దేవా నకల సా[మాజ్య ధురీణుండవై మమగ్తందణ ననుశాసింపవే 

యని యర్హృజన హితంబుగా నతని (మ్రూర్థించిన ఆర. 6-810 

అనుకానితుం౦డు నం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఉప దేశింపటబడినవాండు. 

వ. వినీశుండయి వి పులచేక ననుశాసితుండయిన రాజునకు నలబ్బ లా 

భాది [తితయంబు సం పన్న ంబగు. ఆర. 1-207 

అనుషంగము సం, వి. అ. వుం. 

1. కలయిక, కూడిక. 

స్కీ సర్వభూత దయానువంగంబు గలిగి య,కీతవస్తువుల( జింతింపక. 

అళ్వ 2-172 
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విషయమ్ము (వసంగ ము, 

క ..నిగ్భర వేదవ్యా,సాశేక వచోనువంగ హరివారనాథా. 

స్వర్గా. 76 

అను 

రి ope 

అనుష క్రి సం, ఏ. ఇ. (స్రీ, 

కూడిక, కలయిక, 

క, విను( డా గుణంబు లల్నిటిం గని కొని త త్రదనువక్తి గలుగని 

వా డ,ప్పనిచే భుబిఐవ(గా(౧ బడల డనఘాత్మకులార (మింగు 

నత డా రాళిన్. ఆశ, 9.123 

అనుషక్తుుడు నం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

అసక్తి గలవాడు, 

కం ...వరమ నై క్లికత్వ, 'వా్రపార్ పరానుషక్త వారివారనాశా. 
కర, కేజే 

I) 

(యు- క్రయ) అనుషాత సం. విణ. 
© 

- అనుషింంచువా(డు, ఆచరించువా.డు, 

వం విహితానుష్టానానక్తు లయిన యనుష్టాత లకును అది. 4-22 

అనుష్టానము సం, ఏ. అ. న. 

1. చేయుట, ఆచరణమ.. 

వ. వారల వనవాస నమ్యగనుష్టానంబు నవి_స్తరంబుగా విని జనమే 
జయుండు వై శంపాయనున కిట్టని యె. విరా, 1-48 

2. కర్మ నాచరించుట. [క్రియ జరుపుట, 

క, నహుషుడు వనుచు వాడకు, విహిశానుష్టానపరులు కీర శా 

లోకహితంబకు యిది మనకున్, మవానీయమ కాక యెట్లు 

ఉద్యో. 1-169 మాన(గవచ్చున్. 

అనుషించు సం. స, (కి 

1, ఆచరించు ఒనరించు, 

వ, పాండవులు వనవానంబు సముచితంబుగా జరిపి.*..ళా రనుష్టింపం 
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బూనిన పని వారఖ కెతింగింపం దలంచి. ఏర. 1-46 

అనుష్టీత ము నం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

అనుస్టి.౦ప(బడినది, ఆచరింసఒబడినది. 

ర సత్యాకృతులగు గుణములు, నశ్యానుష్టిత సమగ నిర రల యోగ, 

స్థీత్యభిము ఖునకు సులభము లత్యంత సుఖ్యపదంబు లవి కారనం 

బుల్, శకాంలీ. 8.419 

క తన తన వెరవున కర్మం, బనుష్టితంబై న మేల. శాంతి, 6-256 

అనుషేయము సం, పిణ. (అ. ఆ, అం 

క్క సత్య ప్రకార ధర్మము, నిత్యానుషేయము, 
శాంతి. 8-112; 4-267 

అనుషము నం. విణ. (అ.. ఆ, అ.) 

వెండిలేనిరి, చల్లనిది. 

క, ఓంకార వొ చగిమది యనవాంకార నిరూఢ భావనా రాధ్యము 

నివ్పంక మళీళ మనుస్టమ', శంకరఠరమఖలంబుననకు( దృషాహారము 

వివా, ఆను. 4.189 

అనునంధానము సం. వి. అ. న, 

విచారము, నమ్యగ్నిరీకణము, చింతనము. 

వ, .,.లోకంబుతోడి పొటియై యాత్మానుసంఛానంబు చేయలేక 
మెలంగుచున్నం జూచి. శాంతి, 6-257 

బి, పరిపాలనము. 

వ, భరతుండును రాముచేత(. |[బత్యాఖ్యాతుండై తదీయ పాదుకం 
బులు గొని చని వాని నర్భించుచు నంది|గామంబునందు వసియించి 

రాజ్యమసంధఛానంబు నేయుచుండె. అర, 6-812 

శ్లో, విసర్టితః న రామేణ పితుర్వచనకారిణా 
నందిగా మేఒకరో | ఛాబ్యం పురన్నృతళా్యాన్య పాదుేశే. 

సం, థా. వన 118-46 



అనునంధీంచు రీ! 

అనుసంధించు సం. న. కి 

1. మననము సేయు చింతనము సేయు, 

ప. ...అమ్మవోత్ముండు దన మధుర వాక్యంబుల నుపవేకింప నత్యంత 

గుహ్యంబై న యోగ వ కారంబు విశ “ంబుగా ననువంధించితి, 

ఖీషు [250 

క, ౨. నిత్యము నీ యధా్య'త్మము ననుశంధి ఎపు పాసెవవు దురిత 

ములన్, ఆక 2.2928 

నమీతీంచు, పరికించిచూచు, 

వ. ...మిముగ్తి నిందజను జూదుటకును నా శిష్యుల గ దాయుద్దం 

బనునంధించుటక ను వచ్చితి నసియె, శల్య. 2.141 

శ్లో, శిప్మోరై ఏ గదాయుద్ధం (దష్టుకా మో౬స్మి మాధవ. 

సం, భా, శల్య. 84.6 

. చూచు, 

వ. ఆపుడు దమకు విజయ పద ౦బులును గెరవులకు విపరీతంబులు 

నైన గంధవాహాది నానానిమిత్తంబు లనుసంధించి యా సవ్య 

సాచి సాత్యకితో నిట్లనియె 

లాం దృష్వై౬ర్జునో నిమిత్తాని విజయాయ | పదక్షిణం 

యుయుఛానం మహేష్వాన మిదం వచన మ బవీత్ 

యుయు ధానాద్య యుద్దే మే ద్భశ సితే విజయో [ధువః. 

యుయు ఛా హీమాని లింగాని దృశ్యంతే శినిపుంగ వ. 

సం. భాం (దోణ, 85.16,17 

నియమించు, పనుచు. 

ఆ. ఇంతి నీ కధర్మ మేలయ్యడు నాదు పనుపుసేయు నిన్ను బరమ 

ధరగ్తి, మొందు విమల కీర్రియురు జెందునట్టుగా, వరము లిత్తు 

మేను హరుండు నీకు, 

వ, ఏ మనునంధించిన వనికి నీకు భయం బేల. దోణ, 2_174, 175 

| (వత్యకతముగా నెబు(గు. 

వ. అంబికేయుండు సంజయుతో నీ వింక నంగరంబు( జూడం భొమ్థని 



్రడిల్త అనునింభవుండు 

నముచితంబుగ వీడుకొలిపినం బోయి భారత రణ |[వకారం బను 

నంధించి యతండు కతిపయ దినంబులకుం జను దెంచి, భీషడ. 1-44 

శ్లో, అభ గావల్లణి ర్విద్వాన్ నంయుగా దేత్య భారత 

_పత్యతదర్శి సర్వన్య భూత భవ్యభ విష్యవిత్ నం, భా, భీష్మ. 14-1 

6, తెలినికొను, (గహించు. 

వ, ఆయో్యవధి నాథుండు నానా, టికీం గ్భళుం డయ నట్లా తవులు 

చేత నతండు పోడిమి మాలిన నోపధులు పన చెడియ, చాన 

(విజలు డయ్యం జొచ్చి రది చంద కార్శన్ట్ హేతుకంబగుట యను 

నంధించి. శల్య. 9.148 

7. నియమించు శాసించు, 

వ. ఆట్లు పావక కియాక లావం ఐనుసంధించి యానంయమివరుండు. 

ఆను. 8-186 

అనునంభపుడు సం. వి. అ. పుం. 

తమ్ము(డు (తర్వాకం బుట్టిన వాండ్సు 

ఆ. పాండవా! గజుండు( బవనవు తుండు నకు,లుండుం దదనునంభ 

వుంకు( బట్టునవి కుమార యగ్గ చాజిక కోళమ;వహోళరంబు పొర్డు 

నదియ చూవె, విరా, 4-128 

అనుసరణము సం. వి. అ. న. 

ఆనుసరించుట, అనువర్హించుట. 

క వినుస త్త్వరజ స్తవుముల, యనునరణము వలన వివిధమగు యోని 
గణం,బున వెలసిన యా తత్త్వము, దన; జూడ(గలేళక యవియ 

తా నని యుండన్, శాంఠి. 6-12 

అనుసరిత సం. ని. ఆ, (స్రీ+ 

అనుసరణముు అనుసరించుట. 

కో, నరవర యేర్చడ విను మృత్తురగంబుల పటురయంబుతో. నను 
నరతం, దిరుగు పురుషుండు సంసృతి 6 బరువడి [భమియించు నవ 

శ ఖావవ్యావ్లీన్, ద్రీ. 1-68 



ఆనుసరించు $48 

అనుసరించు సం. న. కి. 

1. వెంబడించు, వెంట(బోవు, 

వ. === అప్పరమ తురంగంబు ధరణీం |బదఠతీణరూపంబునం దిరిగి 

యు త్త రాభిముఖం'బై యల్లనల్లన యరుగుచుండ నర్జునుం డనుస 

రించి పాలనపరుం డగుచు. [దివ ర్తింప, అళ్వ, &.4 

2. పరికించ్కు కొనిపె ట్రియుండు, 

వ. ...నేనును వనవాస కాలంబున నానేర్చు విధంబున మీకునెల్లను 

గారామైన తమ్ముని నమ్మెయిం బరికించుకొని వచ్చితి నిపు డజ్జాత 

వాసాయాసితుండగు నతని ననునరింవ వెరవు గామింజేసి చేయు 

నది లేక చింతిల్లుచున్న దాన, విరా. 2.215 

8. అనువ ర్తించు. 

తే. కూటికై (దోణభీష్ములు గుమతి యనక, యనునరింతురు ధృత 
రాష్ట్ర(డును దనూజ్యు తృష్ణ నూనినవాండు రా ధేయుబోటి, 

తులువ లెల్లరు నతని సద్భుద్దియం డు. ఉద్యో. 1-86 

ట్లో. అనువ_ర్హ్స్యతి తంచాపి ధృత రాష్ట్ర 9)ః సుత పింయః 

ఫీవ్మదోణా చ కార్చణ్యా నెార్ద్యా [చా ధేయసౌబలా. 

నం ఛా. ఉద్యో. 4-2 

4. గొారవిలచు, పూజించు, 

వ, ఇట్లు నిలువరించి నిటలంబున నారాచంబు నాటించి యక్కు_ంభ 

సంభవుండు దన మనంబున వీడు వివ్యచ్చు నట్ట నన్ననుసరింవ( 

గలవాడని తలంచి యప్పవనతనయు నుద్దేశించి. (దోణ, 4.145 

ల్ సమన్యమానస్వాచారోక్టి మానుయం ఫల్లునో యథా 

భీనుః కరిష్యతే పూజామిత్యువాచ వృకోదర మ్, 

సం, ఛా. [దోణ. 127._48,44 (వావిళ్ళ) 

5, సరిపోలుం 

స్స్ ఆవధరింపుము సాంఖ్య మనునరించును యోగ,తం| తంబు నది 

యును దాని తెరుపు, నొందుగావున సాంఖ్య యోగంబు 'లేకంబం 

శాంతి. 6-29 



్రీ ్రెడ్తీ అనుసారము 

అనుసారము సం. వి, 6), సుం, 

1. ఆనునరణము, ఆనువర్రించుట. 

కం జనవర శుక్లము లోహిత,మును గృవ్షము నైన వర్ణముల ; తర 

మొందును నత్వరజ సమముల, యనసారంబున నవర్ణమయ్యు 

వికృత మై. వాంతి. 6-14 

2. అనుగుణము, 

సీ, (పణవవీణా వేణు రణితానుసారమై, రస గీతరవ మెల్ల చెనల 

నకలు ఆరి, 7.172 

అనుసారి సం, విణ. (న్*ణీ.న్) 

1 అనునరించువా(డు, వెంబడించువా.డు. 

న. అయ్యనిమిషనుతుండ ను (గతువిషయంబులయి వలయు ననుష్టానం 

బులు విధివంతంబునుగా( జలువుచుం దురుగంబు వెనుకం దారా 

మృగానుసారి యయిన పినాకపాణి యుంబో లం బోవుచుండ. 

అశ. 4.49 

అనుస్మరించు సం, స కిం 

ధ్యానించు, 

క. శనుం దనయంద నిలిపి వేేరనువున బుద్ధి కడ వెలుయప నచ్యుతుని 

నన్యాతను న [గావ్యూన్ జిన్మయు, ననుష్పరించునది యపునఠా 

వృ్తికినై_. శాంతి. 4.247 

అనున్మృతి సం, వి. ఇ స్త్రీ. 

అనున్మరణము. ఆఅనుస్మ్భతి యను పేరు గల్షిర విమ్ణధ్యారము. 

చూ, శాంతి. 4-212 

ఈ యనుస్మృతీని నారదునకు (శ్రీ) మవోవిమ్ల వువబేళించిన విధంబున 

ఫీష్కుండు ధర్మ రాజున కెణింగించెను తొలుత వాసుదేవ ద్వాదశావర్ని 
((వణవము తర్వాత నమళ్ళ్శ బ్బము తర్వాత చతుర్ధితో భగవచ్చబ్బము ఆ 

పిమ్మట చతుర్ధితో వాసుదేవ శబ్దము కలిసియున్న మంతము) జపించి 
థి ళు 

పిదప దినిని జపింపవలయును. 



“అనూనము 865 

ఈ య నునతి భౌ త్త రాహ నంన్కృత భారత [తుల యందు. 

గొన్నిట. గానరాదు 

అనుస్యూతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అనుబంధించినది, అవ్యవధాన ముగా “జేరినది, 

వ. అనుటయు దేవ్యవతుం డన్నరదేవోత్తమున కిట్లను మేలులను 
బంభించు మేలు లట్ల కీళ్లును ననుస్యూత౭బులయి త్రొడరు. 

708, 4-71 

అనుహాదు(డు సం. వి, అ. పుం. 

హిరణ్యకశిపుని మూండవ కొడుకు. ఆది 8.68 
ఇతని భార్య నూర్మి-క మారులు బాపష్కలు(డు, మహిషుడు (భాగ) 

అనూదరుండు నం. వి. అ. వుం. 

కురుకుమారు(డు, ధృత రాముని నూర్గురు కొడుకులలో నే(బది యె్మి 

దవచా.డు. ” ఆది. 6-107 

అనూనత సం. వి. ఆ. స్రీ. 

తక్కువగానిత నము, నిండుదనము, పూర్ణ త్యము. 

క్క, మనము బల శెర్య ఘను. గ ర్టుని సేనామ ఖము సేసి నూలొని 

య రిమ్కగ్గన మొనరింత మీతనియం, దనూనతం బొల్చు సద్దుణా 

వలియు నృపా, కర్ణం 1-50 

అసూనత్వము సం. వి. అ. న. 

ఆనూనత, 

కొ, కాన తపంబును విద్యయు, దా నౌ దాత్య వవర్థి తంబులు విద్యా, 
నూనత్వం బచ్యుతు(గను, దానికి దీపంబు స|ధ్వత|పవణులక. న్, 

ఆను. 4-82 

అసూనము సనం. వీణ. (అ. ఆ, అ.) 

1 తక్కువగానిది, నిండై నది, పూర్ణము, 

ఉ, ,+మీ్కీ పూనిక దీర్చి మీరెలమి బొందుట 'యెల్లను బుణ్య 
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చేవళా,; నూనడయానమృద్ధి నను నొందుటగాదె ను లేం దనందనా. 

బిరా. 5-846 

2. లోపము లేనిది, 

క అని పలికిన విని కమ్మ అం, జమదెంచికి మేము విస్థుచందంబిది నీ, 
కనఘా యలుగం జనిల్వేద నూన ములుగా(గనడపు మధ్వరవిధులన్ + 

ఇంతి, 6-871 

ఆ మీ యనుగవామనం జేయంగ( గడంగితి, నిమ్మువోధ్వరంబు 

నెమ్మితోడ, దీని నిందలును ననూనంబుగా. బూని "'వెంపుమెజసి 

నిర్వహింపవలయు, సఖా. 1.286 

అనూనయించు నం. న. (కీ. 

మన్నించు, అన రించుు 

వ. ఏ నెట్లును నత్యభంగంబు నేయట కొడంబడనోవ నని ధర్మతన 
యుం డనుజు ననూనయింబె, ఆర, 1-898 

అనూను(ండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

అధికు(డు, తక్కువ గాని వాడు, 

ర్క అనిన ముకుందు.ండు దురోగ్టి,ధనుతో నిట్లనియె విమలతర వంశ 

మునన్ , జనియించి తెల్లగుణముల, ననూనుండవు నీకు నీదురా గ 

హ మగునే, ఉద్యో. 8-881 

అసూపము సం, విణ. (అ. a, అ.) 

1. జలనమృద్ది గల చేల, 2 జలనమృద్ది గల 'చేశము, *, నదీవర్వతముల 
(త) © 

సమీవము, 4. ఒకానొక దేశము, 

వ. ఇట్లు శబరసాగరానూవవాసు లై న యోధపిరులతో. బన్ని. 

నభా. 1-229; భీష్మ. 1-40 

అసూరాధ సం. ఏ. ఆ. స్రీ అనురాధ 

చూ, అనురాధ 

అనూరాధ రాజాధి కారము, అను. $-169 
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అనూరుడు సం. విణ. అ. పుం. 

వినతకు కళ్యపుని వలన. బుట్టినవా(డు, గరుత్మంతుని అన్న, సూర్యుని 

సారథి ఇతని భార్య శ్వేగ, సంపాతి జటాయువు అను వారలు ఇతని పుతులు. 

వినత తన సవతియగు కదువకు వేయిసర్బములు పుట్టటయు( దనక, 

గలిగిన రెండు (గుడ్డు పొదుగంబడకుండుటయు.( జూచి యోర్వ లేక 

యొక యండమును బగులంగొ శ్హైను. ఆ యడమ మన -డి పూ ర్వాంగము 

మా(తము గల్గిన యనూరుండు పున్లైను. ఇతండు తల్లి యవినీతికి( 

గోపించి నవతికి చాసి యగునటుల శపించెను. అను. 1-169 మొ 172వ, 

178 ఆది, లీ-65. ఆర. 2-169, 

ఆనృణత్వము సం. వి. అ. న, 

బుణవిము క్రిత్వము,. 

వ. ఇట్లు నకల ఇజాంధవ సువ్చాజ్జ్ఞవంబులకుం చార లోకీక | కియలు చేసి 

యనృణత్వంబున వెలింగి. ఇాంతి. 1-885 

అనృత త్వము సం. వి అ, న. 

అసత్యము. 

క, కలుగునె యమోఘమగు నీ, వలుకున కన్ఫతత్య మేను బని విని 

యెద నన్నలభఘు కృషం జూడుము. ఆను. 1-181 

అనృతము సం, విణ (అ. ఆ. అ.) 

1, అసత్య మెనది, కల్ల యెనది. 
క, అనవు(డు శోకం బడర(గ్మ ననిమిషగురు. జూచి యిట్లు లను శచి 

యిటు వచ్చిన దూజురాదె నను శుచియని మీ కొనియాడు"బల్ల 

నన్ఫతముగా దే. ఉద్యో, 1-166 

సం. వి. అ. న. 

2. అసత్యము, కల్ల 

వ. అనవుడు నజాతళ తుండు గంగాపుతునితో స తా్య్యనృ తంబులు 

జగంబులం బర(గియుండు( బురుమండు చానియెడ నెబ్బ౭గి 

ఛా(డ్రెై ధర్మ రరుండగు, భాంతి, 8.44 
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8, యభేప్యాను చరణము. ఇచ్చవచ్చినట్టు చేయుట, 

ర్ సత గమ [దివ్మాము దపమును, నత్య్యమ (పజలను నృజించు 

నత్యమ లోక, స్థి క్యాధానము( జేయును, సత రం బన్ఫతంబు 

చేశ సంపిహితమగున్ , శాంతి. ఉ-100 

4, 1) అధర్మము 2) తమము లి) ఆజ్ఞానము 4) నరకము ర్) దుఃఖము. 

వ ధర్మాాధర్నాంబులన( | బకాళతమ౩బులన బోరాజ్ఞానంబులన న్వ 

నరక(బులన నుఖదుఃఖ6బులన.6 బరంగు బుధజనవా్యావహారిక శబ్దం 
>A 

బులకు నర్థ ౧ బై సతా్యనృతంబులు (పవ_రిల్లుం గావున 

శాంతి. 4-101 

5. కవటము, మోకము. 

క ఈ యనృతవర్హన ల్కేలా యున్న నిజంబు నీ తలంపును నిన్నుం, 

దోయజలోచన చెప్పుము, పోయెవ( బనులుగల వనిచివుచ్చుము 

నన్నున్, ఆను, 2-24 

అనృతవాది సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 

అనత్యమాడు వాడు, 

వ. మటియు నాహిశాగ్నులకు నతీర్ధనేవకులకును ననృక వాదులకు 
.. జొర నవిమయంబును..,వైన దాని నమరావతిం జొచ్చి. 

ఆర 1-150 

అన్ఫతాత్కు6డు సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

ఆసత్యమాడు వాడు, 

ఆ. మనల నింక నమ్మ రన్భతాత్ము లనాక్టయ, పరులు గర్వు లనుచు.,.. 

ఉద్యో. 1-284 

అనేకకాలము సం, విణ. అ. పుం. 

బాల కాలము, 

వ. ఉదంకుం డనేక కాలంబు దపంబు సేసి, ఆది, 1-120 

అనేకత్వము సం. వి. ఆ. న, 
౧. వెక్కుం డుగా నుండుట, 
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క, ఏకత్వం బన్యత్వ మ,నేకత్వము గలుగు నీ మహిమ చందం జా,లో 
కింప నివుణులగు ను,ళశ్లోకులకుం బరమ పదము సులభము ఛార్జీ, 

(a 

శాంతి, 4_289 

క, నానాళ్ళాస్ర్రంబుల న్కర్థానేకత్వంబు గనుచు న|పా_ప్రనువి, జ్ఞాన 

పరినిష్టమగు మ,నాగాకనముం చేర్చువే సమ|గవివేళా. 
శాంతి. 6-448 

అనేకనికేతనుఃడు సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

ఒకచోట నియతముగా నుండక చెక్కు చోట్ల నుండువా(డు 

వం కామ కోభాదులం బొరయక కాచాచార క్రియారతులయి సర్వ 

ద్వంద్వంబులు నొడిచి సర్వునంగ వివర్టితులయిన యతులను, 

ఆది, 8.221 

అనేకపము నం. వి, అ. పుం. 

ది్భపము, ఏనుగు. 

క, ...ఉ,గ్రానేకప శార్దూల భయానక వనవాస మర్త్య మగునే 
బీకున్, విరా, 1.14 

అనేకభంగి సం. వి. ఇ. ఈ. స్రీ. 

వివిధము 

ఆ ...అనేక భంగి నాకిక సేనలు, బొమశ్రలాడినట్టు పోరుచుండె. 

విరా, 8.164 

అనేకము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. పెక్కు, ఒక్కటిగానిది. 

క. *..ఆతండు గడుగబియమున న,ర్ణములొనంగి వారికి ననేక ములు 

వహింపంగ. గొలంది గాకుండంగన్*, = శల్య 2.40 

£, తరము, పెక్కు రూపములు గలది, 

వ ఇది యక్షరథర వివేకం భేకం భఖనేకంబు దర్శనం బదర్శనంబు 

29 
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నినతృ బు దత్శషం బపవర్గంబు వర్షం బని యథరవరంబుల 

పర్యాయ నిర్దేశ ౦బులు. శాంతి. 6-84 

అనెకాగత సం, వి. ఆ, స్రీ 

వ్యగత, ఓక విషయమందే చిత్తము నెలకొల్పకుండుట. 

క, నా శెటీ(గింపుము దీని నృనేకా[గత( బొందనేల యే నుండంగ 

న,వ్యాకుల భవ్యత్పతాప నిరాకృతులు ధరిత్రిలోని రాజులు 

నీకున్. సభా. 2-98 

లో, అనేకా్యగం తుతం దృష్ట్వా శకుని; [వత్యభాషత, 

నంభా. నభా. 74-21 

పాశాంతరము అనేకార్తత యుక్తము గాదు, 

అనేకులు సం. విణ. అ. పుం. (బవు) 

చెక్కుం[డు+ 

ఆ. నిఖిల దిశలయందు నిపుణవృత్తి, నెజలుంగు నట్టుగా ననేకుల. 

బుచ్చిన, నెల్లి నే(టి లోన నెలటుంగంబడంి, విరా. 8-94 

అనేకను(డు సం. వి, అ. పుం. 

1. నవుషు) తమ్ము(డు. ఊర్వశీ పురూరవుల కొడుకైన ఆయువునకు 

స్వర్భానవీ యను చానియందు( బుట్టిన నల్వురలో నొలవవా(డు. 

ఆది. 8-92 

2. కకుత్సుని కొడుకు, ఇత్యాకుని (పౌత్రుడు, ఆర. 4-880 

అన్చిపుచ్చు దే. స కిం 

వంవీ వేయు, 

చ *...ఇత్తెజంగు నె,ప్పిన నిను ధర్మనందను,డు (పీతిగ నందుల కన్ని 
పుచ్చు. అశ్వం శీ-కీ 

అన్ను చే. స కి. 

అనుచు, పంపు, 

చ, (డి (తీగరుని చాఫరండ కేశనములు (దుంచి వై పడిన తముద్ధిల 
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నంతకు పోలి కన్ని. ..... దోణ. 1-844 

అన్న! దే, వి. (ఓ. క, మ, అణ; త-అణన్; తు, అల్లా) 
£9 లా లం 

(సం, జనక8; (పాంజణ్ణ అను శబ్బములను(డి ఇది పుట్టినదనియు( 

గాన వై కృత మనియు. గొంద అందురు ఈ వాదము కృతకముగా ( 

గన్చించును. ) 

('జనకుండు” అను నర్థము ఈ పదమునకు భారతమున. గానరాదు. 

వాడుకలోని “నాయని నా-- ఆన; నాన్న = నా-[ అన్న అని విడ(ీసి 

అన్నకు జనకు( డను నర్థము క ల్పింతురు, ఏమైనను జనకార్థము భారత 

మున గానరాదు గాన ఇది దేశమే యగును ) 

1. ఆ|గబు(డ, జ్యేష్ట సోదరు(డు., 

ఆ అన్న పతితుడైన నటుగాక సన్నాసి యయ్యునేని తమ్ము 
డాత( డుండ, చారసం|గ వాంబు6 చా. జేసీ పొవంబుగ బొరయ, 

డం|డు బుధులు కురువరేణ్య. శాతి 1-901; ఆది. 6.202 

ల, పురుషుల నుద్దేశించిన (పార్భనమందు క్రియల కనుప్రయక్షమగును. 

చ, వెటివకు మన్న పోటు కురువీరులతోడ నశక్యమేని న ్ తెజంగది 
యేల నీ కుడుగు శేరికి సారథిగమ్ము. విరా. 4-88 

_ ఉ. వెన్ను(డు | పీతింజెప్పిన సవిస్తర వాకృచయంబు త్రోవ(బోవన్న 

ఉద్యో 8-848 

లి, వాత్సల్యము. ను చెలుపును, 

సీ *==అన్న నీ వింలేల, యడలెదు కాల విర్యయము నుడుప, వశమె 

'యెవ్యరికిని. మౌన, 197 

క. నాయున్న వాము దల(పకశ, యీయొడ లీచీర యి ట్టి యేవపు, 

జందం, బోయన్న మదనవికృతిం కేయుననుట యెంతయును నిషి 

ద్ధముగా చే, విరా, 2.49, 

సీ, కృదువ కొడుకులకడ శేగి యేను మ్మిమ్మందట వే.జెద 'నన్నలార 

అది. వ=లీ4, అర. $-229 



§72 అన్న 

అన్న* అవ్య. -|దు. 

అనిన (ఆను ఛాతువు యొక్క చేదర్థకరూవము) అనినప్పటికిని, అనిన 
యెడల. 

చ. అన విని యాకురు. పవరు( డ ముగ్చనివల్లభు మోము ( జూచి యిట్లను 

మహితాశ్శ మాకు గురండన్నను ధర్శవిధోవ దేష్టయ,న్నను బర 

దై వమన్నను మనః[పియకార్యకలాపక ర్రయ,న్నను విను నీవ 
నీకు వచనంబున కడ్డము పల్కు వాండనే, ఆశ. 147 

(గురు(డన్నన్ = గురుడు ఎవరు అన్న యొడల ఆశే యాయాతళతావుల 

సందర్భానుసారముగా అర్థములు [గహించునది.) 

సీ వేడము వరమన్న వేడ్క్మళతో. బతీదాన మని ఆది. 7-87 

అన్నదానము సం, వి, అ. న, 

అన్నము పెటుట, 
€) 

స్కీ + =.గ్భవాస్థు( జెల్ల,వారికి నన్నంబు గారుణ్యమున( బెట్టు నన్న 

దానమునేత యధిక ధరగము. శాంతి, 1-188 

అన్న పాకము సం. వి, అ పుం, 

అన్నము వండుట, 

వ, ఆ కా్చార్ధంబుగా నన్న పాకంబును, నసాతీక భోజనంబును, వృథా 

వకుఘాతంబును చావ హేతువులు. ఆర, 1-31 

'అన్న(పదు(డు నం, విణ. (అ. ఆ. అ) 

అన్నము నిచ్చు వా(డు, ఆహారము పెట్టు వాండు, 

క, అత్యున్నతి నెసంగు నాతం డన్న పదుండ్లై. శాంతి. 8-112 

అన్ననమయము సం. ఏ. అ. పుం. 

ఆన్నమయకోళము, పంచకోశములలో మొదటిది స్టూలశరీరము. 

క, అన్నమయత్వాాది విరామోన్నత వాజ్బననదూర. విరా, 1-ళికికీ 

అన్నమయత్యము సం. వి, అ. న, 

అన్నమయకోళ త్యము, చూ, అన్నమయము, 



అన్నీ 878 

అన్నమాంబ సం. వి. ఆ. స్రీ, 

తిక్కన తలి, కొమ్మన భార్య, విరా, 1-10 

అన్నము సం. వి. అ. న, 

ఓగిరము, కూడు, ఆవోర పదార్థము, 

క, పాఠీః కౌరపులకు దు,ళ్ళిలతం జెడందలంవిశే, జెవ్చెద రుధిరా, 
ఫీలాన్నంబున కంచును, మేలగు భిజాన్న మైన మీ సడవడికిన్, 

ఉద్యో 1.829 

అన్నవిక్రయము నం, విణ, అ. పుం, 

అన్నమును అమ్ముట, డబ్బు తీసికొని భోజనము పెట్టుట, పూ6టకూలి 

పెట్టుట 

తే, అన్న వ్మికయ మొనరింతు రఖలజన లు, ఆర, 4-308 

అన్ననంసారము సం. వి, అ. పుం. 

వంట చేయుట. 

వ. (నలుడు) బుతు పర్టునొద్ద న శ్వాధ ఏకు ండయి దుష్టాకంబు 

లవళంజుల వశంబుంజేయుచు, సిశ్వారోవాకుల నారోవాణ(బుల 

శితించుచు, రసవంకంబులుగ నన్నసంస్కా-రంబులు సియుచు. 

ఆర 8129 

అన్నసాధకుండు సం. వీణ, (అ. ఆ, అ.) 

అన్నము సిద్ధము చేయువాడు, వ:టలవాండు. 

వ. ఆయ్యర్థును తోడి విద్యామత్సరంబునం జీ(కటి నాతం డేయనేర 
కుండ వలయునని తలంచి యశ్వశ్రామ రహస్యంబున నన్న సాధ 

కుం బిలిచి యొన్నండును నరునకు నంధకారంబునం గుడువం 
బెట్టకుమీ యని పంచిన, ఆది. రీ=297 

అన్ని సర్వ. జొ. అని 

(అంత శబ్చము యొక్క అమహదర్ధక బహువచన రూపము, ఇది ప్రథమా 
విధ క్రియందు తటిచుగా సము చ్చయార్థకమగు “ఉన్ ' తో(జేర యుండును) 



874 అన్ను 

1. నమన్తము, నర్వము 

వ, పచార్థంబులన్నియు నన్నల వశందబుసే యు చు. విరా. 2.2 

క, నను్నూజులు మున్నూలులుు నిన్నూజులు నూలులును మహిత 

వర్ష ము ల,య్యన్ని యుగములకుశు |గమా,నన్నత సంధ్యలును 
వాని నంఛ్యాంశములున్ , శాంతి, 5-56 

| ౨ ఆన్ని మాటలు, 

వ, పాపాత్యయైన నులేస్ట తనకు మదిరారనంబుదేరం గీచక నివా 
సంబునకు నన్నుం బనిచినం బోవుట కొడంబడక యెన్ని చెప్పిన 

నన్నింటికి నన్నిచెప్పి నిర్బంధించినం జెద్ద పెనంగ నొల్లక నా మనం 
బున నన్నెవ్వరికి నేమిసేయ వచ్చునని, విరా. 2-178 

అన్ను దె. అ. కి. 

1. మత్తుగొను, చొక్కు, పరవశమగు, 
సీ అలరు దేనియ (గోలి యన్ను సోలంబుల్క, మురియు శేంటుల నను 

మోత యింపు, ఆన, 1-181 

శా 
చా 6 

బం అవాంకృతి. గర్వము, 

ఊఉ. ఎన్నండు నిట్టిసావానము లింక నొనర్పకుమయ్య దుర్గనుం, డన్నున 
లట జ :- _ | 

సాహన్యకియలయందు గడంగి నశించు. గావునన్. ఆర, ర్-4లి4 

8. పారవశ్యము, ఒడలు తెలియమి, 

ఉ. కన్నుల నిదదేఅిగ నకంపితు(డై యకం డెంత నేసినం, దన్ను 

నెలుంగ కొక్క మొగి( దత్కపివై నచయంబు. బోర బ్కేరన్నున 
(మింగ (పొచ్చెం ఆర, 2.99 

4. ఆడుది. 

క, కన్ను మనంబును దనిసిన, గన్నియ యెవ్యానిం గోరు గోంధ'” 
ర్వం బాయన్ను నతని కిచ్చుట వెల, వన్నుట యానురము నూవె 

పౌరవముఖ్యా. అవ, జి-2లికి 



అన్యత్వము 975 

అన్నువ దే, విణ. 

1, అల్పము, సన్నము. 

సీ ఆన్నువ కాందీ(గ యందంబు మది నిల్చు, జభునచ కంబు వై ( 

జలుపు దృష్టి. ఆవ, 8-£8 

క. ఇన్నగమునందు గాండివు మున్నది _యదిగాని మద్భుజో దేక 

విలా,సోన్నతి కోర్యవు పెద్దయు, నన్నువ రీవిండ్డు గుజుచ లలంతి 

బలంబుల్ , విరా. 4-106 

2, సుందరము. 

ఉం = =, ఆ్కయ్యన్నువ |బివ్మా చారి ముఖ. మంబురువాంబు సమంబు 

సనూడ(గన్, ఆర. 8-107 

అన్నువు దే. వి, 

కాంతి, శోభ. 

సీ, నలువ చెందొవల కులకు నన్నువుపెట్ట గోరి గావించిన గుళిక 

యన. (దోణ 1-275 

అన్ను చే. స |కి, | 

అనువు వీడౌొలువు, సొౌగనంపుం 

G4, (జరానుబంధము) అనయము( జేర్చి (పాణముల నన్నశపో దది 

రోగ మల్చ్పబుద్ది నరులు దోవలేరది మదిం జొరనీక సుఖార్డులె 

బుధుల్. ఆను, 1.147 

అన్య సం. వి, ఆ. స్రీ 

వేటు (స్త్రీ, ఇతర కాంత (అవివాహిత లేక మజొకరి భార్య) 

చ, 4. అగ్ని సాతీకం,బున బరిణీశ'యెక సతి. బొల్పుగ నొక్కతయాని 

యన్యలన్ , మనముననేనియుం దల(వ. ఆది, 4-187 

అన్యత్యము సం వి. ఆ. న, 

వేలుగా నుండుట, 

కం ఏకత్వం బగ్టత్వ మ, నేక కము గలుగు నీ మహిమ చందం లాలో 



876 అన్యథా 

కింప నిపుణులగు స్కుళ్ఞోకలకుం బరమ పదము సులభము శాక. 

శాంతి. 4-289 

అన్యథా సం, అవ్య. 

వేలు, మణియొక విధముగా. 

శే, నీవు ధరస్తివిదుండవు మావివార, మెటింగి తీర్చు గుణ శేషం 
డిత(డొ నేనొ, చెప్పు మన్వథా బుద్ధి వై చెప్పి తేని మధువు కులి 

శంబు (వచ్చు సి మ _ఫకం౦బు, నభా, 2-240 

(దీనికి. చెనుగున వ్య_సపరోగములు గానిపింపవు) 

అన్యథాకరించు సం, న, కి. 

వేయిచేయు, చేయవలనినట్టు చేయక భిన్నముగాంజేయః మీజు, అతి[క 
మించు, 

ఆ, గురులలోన( బరమ గురువు తల్లియ యట్టి, తల్లి వచనమును 

విధాతృక్ళతము, నన్యథాకరింప నలవియే యనిన నం,దొఅకు 

నిట్టులనియె [దువద విభు(డు, ఆది. 7-252 

అవ్యథాత్వము సనం, వీ అన, 

"వేలటుపాటు, భిన్న ప్రకారము, 

ఆ ధరగాములకు సంజ్ఞ ద ద్వేదులగు మవో,త్ములు దగంగ 6 జేప్పుదురు 

నశేం ద, నీనుము కాలపాకమున నది యన్యథాత్యంబు గలిగి 

యవిళదత్వ మొ:దు, ఆను. వ్-40/ 

అ దిన * (సీ). న్య ఛాబుథ్ధి సం. వి. ఇ స్త్రి 

ఉండవలసిన విధముగా. గాక మరియొక విధముగా నున్న బుద్ధి, 

చూ అన్యథాం ' సభా. 92.240 

అన్యము సం, విణ, (అ. ఆ. అం) 

భిన్నము, ఇతరము, మణీ యొకటి. 
ఉ. నీ విభనం బహింసయు ననింద్య చరితము గాక యన్య మే. 

ఉద్యో. 1.828 
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అన్యవర్దు(డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

ఇతరకులమువా(డు. 

తే అన్యవర్దుండు దీను+ డీయనకు నెట్టు, గూ(తు నీవచ్చునని మది. 
గుత్సవుట్టి = యీండ (పార్థన మఫలమై యె (గి యజ్ఞ, సమయ 

మున నగ్ని దనమూ రి నంవారించే. ఆను, 1-55 

అన్యాయము సం. వి. అ. పుం. 

1. న్యాయములేమి, అధరము, 

వ. ++తక్కటి వారు వగనొంది తండి కడకుం జని చం|దుని 

యన్యాయం బెణింగంచిన నా ప్రజాపతి చందునితో నగ్గడించి 

యిది చాల నధర్య్టం బింక నిట్టు నేక తేని శపింతు: జుమ్మీ సము( 

డవై వర్తింపు మనుటయు, శల్య. 2-148 

2, పాపము, 

శే. నీవు రుచి. గాచు నప్పటి నిపుణవృ త్తి, వాకు నెణీ(గింప కునికి 

య న్యాయముగ 6 ద,లంచిరో శాక దాని గల్య్మాషము mA, 

నేను దల(చిన శాప మీ నెట్లు నీకు, 

వ. అప్పని పాపంబు గాకుండ వరం విచ్చితి. అను, 2-212; 218 

అన్యాయ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

న్యాయము కానిది. 

శాం నా కన్యాయ్య వృత్తంబుగా,దీ తం(తంబున కీవ సాశియని 

శా నేశెచె నిన్ గావన్. అళ్వం 8-65 

అన్యుడు సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. ఇతరు.డు, 

డ్, ++ +ఎట్టితం డవ్వురి సంచరించునొకొ యన్యు లెలుంగకయుండు 

నట్లుగన్. విరా. 1-92 

2, శ|తుపు, విరోధి, 

చ. విరటు మటంది కీచకుడు విికమ దుర్జము( డన్యవై న్యఖీ కర 



ప్రీ? ర్ర అన్యోన్యము 

మవానీయమూ ర్తి. విరా. 8.69 

లీ, ఒకానొక(డు, క వ్యక్తి క్తి 

క. అవనీళ ముళ్యమేధము, నవభ్ళథమున నిరం _సంకి యన్యుండు 

కుద్దుం, డవు బాపు. డైన దత్క,ర విశేషము లోకవూజితం 

బగు టరుదే. శాంతి. 1.305 

అనో్యన్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పరస్పరము, ఇత శేతరము. 

వ. గోగణ నివర్రనంబును రణ పవర్హనంబును నన్యోన్య విదితం'జై న 
యనంతరంబ య్యగజు నుద్దేశించి బీభత్సుండు ఖీమసేనున కిట్ల 

నియె. విరా. 6-805 

అన్వయము సం, వి. అ, పుం. 

1. పదములకు(గాని పదార్థ ములకు.గాని పరస్పరముగల సంబంధము + 

తై, అతడు మణియును (బవ్యా వి ద్యాన్వయమున' దనకు సందిగ్ధ మై 

నటి చాని చెల్ల. నడుగంగా నమ్మవోత్ము( డత్యంత కరుణం 
వ, 

చెలియ జెప్పుచు వ్యృాదయ సంచలత మాన్నె, భీమ్ణ. 1-222 

a 2, కులము, వంశము, సంతతి, 

తే, కెరవాన్వయజాతులై గారవమునం బెరి(గినట్టి మీరు. 

విరా. 1-118 

అన్వర్థత సం, వి, అ, స్రీ. 

_ ఓ పొనంగిన యర్థము గలియుండుట, సార్థకత, 

క, ఇవి యన్నియు నాళ్ళర్యము, లవుం చెరువును నాకు. జాపి తన్వ 
ర్భత నొ,స్పు వివిధ శబ్బంబుల బో,ధవశేణ్యా పోయి వచ్చెదం 
(బియ మొందన్ , శాంతి. 6-611 

అన్వర్థము సం. విణ. (అ...ఆ, అ.) 

' పొనలిన యర్థము గలది, సార్థకము, 
వ, ఆంత నరుణకిరణు. డన్వర్థాభి ధానుం డగుచు వచ్చిన, 

_భీమ్మ. 2-866 
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. అన్వితము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

సహితము, కూడినదిం 

క. .. .ఐం,ధురమూ ర్హి పర్మాకమాన్వాతు(౦డు గానోపవున్, 

విరా. 1-259 

సత్య భామాన్నిత ను గ, ఆరం 4-162 

అన్వితుండు సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

సహితుండు, కూడినవాండు, 

క కృత మెలు(గుదు రుపకార, [వతమున వర్షింతు లెవుడు వదలరు 

కరుణ్యాన్వితు లీ నరపతికి శుభ్క (పతిపాదకు లగుదుేమి భంగుల 

నె నన్ విరా. 8-64 

అన్వేషణము సం, వి. అ. న, 

వెదకుట. 

సీ. నిక్కమ కాలంబు నీకుం గొంతగలట్టు పలి"కెదు నీవు గర్భంబు 

సొచ్చి,నప్పటినుండియ నన్యేవ.ణము సేయు గొనిపోవుటకు 

మృత్యు వని యెటుంగు. శాంతి. శ=2ి$ 

అన్వేషి సం. విణ. (న్. ణీ. న్.) 

వెదకువా(డ్కు రోయువాండు, 

సీ ,.,వినవె య్కవింధ్యు(డు నా నొక్క వృద్ద దై_త్యుం డన 

ఘుండు రామహి శా న్యేపియె నీకు, నాశ్వాస మొశరింప నబల 

నన్ను( బనిచెనుం శాంతి. 6-894 

అ న్వేషించు సం, స, కి. 

వెదకు, 
వ. ...పాండవుల నమ్వేషించు వని యిటమీ(దం జిత్తగించు 'తెజం 

గానతిచ్చునది యనిన, విరా. 8-89 

అప! సం. అవ్య, 

' నమానమున( బూరంపదముగా నుండి యీ (కింది యర్ధముల నిచ్చును. 

1, వ్యతిరేకము, విపరీ శము. 
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ఆ, ఏకు నర్జుకుండు చెక్క చెక్కటి తల,పడకయున్న నగళలె పుడమి 
జనము, లందు నాదు వచ్చు టతనికి నపకీర్తి యనిన నాకు వేణు 

యడుగ చేల. (అపకీర్తి = విపరీత కీర్తి, దుష్కీర్తి ) ఉద్యో 441 

2. తొలంగినది, అపగతము, 

వ. ,...యయాతికి నీకు నయిన యీ వీవావాంబునం దప కమ 

దోషంబు లేకుంజెడు మని వరంబిచ్చి. ఆది. 8-168 

(అప క్రమము ఆః క్రమము తొల (గినది, [కమ భంగము) 

శీ. చెడి. 
G 

వ. వడిగల తురంగదబులం బూనిన రథం బిక్క యింద పస్థపురంబు 

నకుం జని యిందులకు ధరగినందనుం దోడొని రమ్మని విదురుం 

బఎంచిన నాతండ. ను నాపగేయున కంతయు నెటింగించి యిది యవ 

కర్మం బనుచుండె. (ఆపకర్మము = చెడ్డపని) సఖా" 2-134 

4. కొన్నిచోట్ల నిరర్లకముగానే యుండును, 
య @ 

చ, ...లతాలలనల్ మృదులానిలావవ,ర్లిత కుసుమాకతావళులు 

సేనలు వెటిన యటి ర రి, (అవవర్షితము = వర్జితము) ఆది. 4.17 
ey లు — ద! [z=] 

అసి కే, వీ. 

అప్ప, చూ. అప్పం 

ఆ. ...౨మక్యమరాధిపాచార్యు సుజను నన్న పార్యు( జూచి, ఆది.1-9 

అపకర్మము సం, వి, న్, న. 

చెడ కార్యము చూ. అపే - $, 
(ల్. 

అపకర్షణము నం. వి. అ, న, 

_ తొల(గించుట, (పక్కకు లాగుట, 

కం కర్షిత రిపు లన్యోన్యా,కర్భణ సంరక్ష గావకర్ల ణముల సా,మర్లు 
లిం చె లి యం 

'లయి పెన(గి రా హవ్క,వార్ష ౦బున బవననుత బృవా(దథపు తుల్, 

సభా, 1-208 
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అపకరత్వము సం, పి, అన, 
ల 

తక్కువతనము, 

వ. అనిన విని జనకుండు వర్శంబుల యుత్కర్జాపకర్ష త్వంబులకు 

మూలం బియ్యది దానిన దా నపుతుండై జన్మించునం (డదియు 

నంశయంబగు ట నెజింగింప వే యనుటయుం బళాళరుం డిట్లనియె. 

శాంతీ. 5-508 

అపకర్షము సం, వీ, అ. పుం. 

తగ్గుట, అవమా.:ము. 

క. వార్షంబును మానంబు నకుర్ష ము నపరాధమును సమద భావము 

ను,త్కగ్గాపకర్ల చింతలు, నార్హ నమాచారను న నిర_స్హగుణం 

బుల్, శాంతి. 5-24 

అపకారము సం. వి. అ. పుం, 

అపక్ళతి, కీడు, | దోవాము, చెడ్డపని, 

వ. ఆప్పుడు గాంగేయుం డాంబికేయన కిట్లను నీ కొడుకు పాణ 

గొడ్డం బైన కార్యంబు "సేయం దలంచె చామోదరు నిట్లు సేయం 

జూచెనేనిం చానును |బధానులును వినాశంబు. బొందు నింతియ 

యి3 సేసినేమి నేయరై కేమి యమ్మ వోత్ఫు నక నీ యపకా 

రంబు విచారించిన దుష్టాతులు నమ్టైత్యుల కాక యని పలికి. 

ఉద్యో. 8-172 

(అపరాధము అని కొన్ని తులు) 

వ. తొల్లి వేదాధ్యయనంబు నీయుచు చాల శేశీ వినోదంబున నున్న 

కాలంటున( [బమాణ కోటియం౦ందు సుపుండయిన ఖీమసేను నంట 

గట్టి మడ వువం |దోపించియు, .. న నేకంబులై న యవశకా రంబులు 

సేసి, ఆరం 1-140 

అపకారి సం. విణ, (న్. ణీ, న్.) 

అపకారము శేయుచా(డు, 

"క. |కూశాకారుల జగ దహ్కశారుల( ఖన్నగులం దాళ్ళలా నోపని 
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యి, రారు ణికి, ఆది, 2.186 

అపకీర్తి సం. వి. ఇ. (స్రీ, | 
దుర్యశము, చెడ్డ పేరు, చూ. ఆవ, ఉద్యో. 4_41 

అపకృష్ట నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

లాగ (బడినది, 

వ. ఇట్లు వాతావధూతంటై న వపతాకయుంబో లె దుళ్ళాన నావ 

కృష్టయై _చౌపడి వికీ ర్లకేళయు వివర్శవదనయునై. నభా 2-217 

అప్మకమణము సం. వి, అ. న, 

వ. జతుగ్భవాదావాంబును, విదురోపది వ్ష చ్వారంబునం బాండవాప 

[5 మణంబును, హిడింతాదర్భనంబును, ఆది, 1-84 

అపకమము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

[కమభంగ మైనద్కి ఆ[కమము. చూ, అప. ఆది, 8-169 

అపక్రాంతము నం. విగ, (అ. ఆ. అ) 

తొల(గినది, 

వం ఇవ్విధంబున యజ్ఞ ౦ బప కాంతం బగుటయు నిర్ణరులు నిశ్చేతను 

లె 6. సౌ_ప్టి, బిఎ] లిల్లి 

ళం అప కాంతే తతో యక్ష సంజ్ఞా న (పత్యఖాత్పురాన్, 

నష నంచ్రేషు దేవేషున (పాజ్ఞాయత కించన. 

నం. భా. సౌ. 18-15 

(యజ్ఞ ౦టు [ప్రశాంతం బగుట.అను పాఠాంతరము నిరాకరము) 

అపషకాంతుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. తప్పించుకొని పోయివనవాండు. - 

సీ, విదురోపదిష్ట భూవివరంబునం దపష్మకాంతులై.- |బదికి నిళ్చింతు 

నయిర్సి? ఆధి, $14 
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8, శొల(గినవా(డు, వెనకకు. బోయినవాఃడు (యు ద్ధాదులనుండి) 

క, విికమము విడిచి సమయరా,ప| కాంతుండ నయిన నన్ను అలదేవు( 

డునుల్క జ| కధరుండు( గమారులు, న|కూరాదులును నేమి యని 

నగశి నభన్, ఆర. 1-171 

అపక్వము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పక్వముగానిది, ఉడుకనిది. 
సీ. గత కాలమును నవషక్వంబును గురుదుష్ట విషను విరుద్దము విపుల 

రనము = లే- నైన యన్నము చా నరయక భుజించుట. 

ఆశ్య. 1.168 

అపక్మతము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

తొల(గిన మ తియులు గలది. త తియులు 'లేకుండ6 జకేయంబడినది, 

వ, ఇరువదియొక్కమాలు ఛాతీశలం బపకు(్రంబు నేసిన, ఆడి. 3-61 

అపగతక[తము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

త తియులు లేక ండ( జేయంబడినది, 

వ తొల్లి జమదగ్ని సుతుండయిన రామునిచేత ధ్యాతి యపగత 

త తంబయిన* సభా. 1-110 

అపగతము నం, విణ. (అ. ఆ, అ) 

1. తొల.గినది, పోయినది. 

సీ భూవర య మ్మెయి( బోవంగ నపాదేవుం డపగత (పాణుండై 

యవనిం బడిన. మవో, 86 

2. మోఘ మైనది, వ్యర్థ మైనది. 

క. కుపితుండగు వాని _వతమును, జపమును దేవార్చనంబు (శద్దా 

[కియయుం, దపమును చానము యజనము, నపగతములు గాగ 

"జీయు( నంతకు. డలుకన్, శాంతి, $-ర5్54 

సం, వి. అ. న. 

వినాశము; 



ల్రీర్రడ్త అను గమనము 

తే, ఇవ్విధంబున ధర్మంబు లెల్ల నపగ్యతమున6 బడ జనులెల్లను దల్లి 

డిల్లి, 

అపగమనము సం. వి. అ, న. 

అవగమము. 

వ, కిశిరాపషగమన నమయ కమలంబు ననుకరించు నాననంబుతో. 

శాంతి. 1-845 

అపగమము తొలగుట, పోవుట. 

సీ మత్సరావాం శారమానదంభాగమంబును |బవ్మాచర్యముం గలిగి 

=లే= జపము సెల్లించు పురుషు*డు, శాంతి, 4-180 

కం వినురేభామా [తపు జం,|దుని యట్టుల జీవు. డతని దువృతుమ.( 

బో,లిన యజ్ఞానము నపగమ్కమున బోధానంద సాం దపూర్ణ త 

బెలుచున్. శాంతి. 5-180 

అపఘనము సం. పి. అ. పుం. 

శరీ రావయవము, శరీరము, 

మ. జనిశామర్ష ణుం డంత6 వార్జుపయి. పర్ద నాక్టస్త్ర మక్కర్ణుండేనె 

నపార. బయి భూనభోంతర ము( దజ్జీమూతయూ ధంబు గ్కప్పిన( 

దశ్హ్వా-త తిరోహిళాపఘను.డైై, వీభత్చుం డుండెన్. ఆది, 6-39 

క్లో. మేఘచ్చా యోవపగూఢస్తు తతో దృళ్య్థత ఫల్గుణ! 

నం. భా. ఆది, 146.26 

సీ. కాంచనవర్ణాపభఘను(డై మహోన్నత కార్యుకవాస్తుండై కాల 

కందు, ఆర. 1-900 

అపచయము సం. వి. అ, పుం. 

పుష్బాదులు కోయుట, 

సీ. సృంజయుండు,.. క సుమాపచయ ముఖ బహువిధకేశి తత్పరత 

నొంది, శాంతి, 1-269 

అపచరించు సం. స. కి. 

అసకాధము చేయు, కీడొనరించు, అవమానింఛ్లు. 
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క, అనృతోపచార కలనం,బున( బుట్టిన పొతకయి వోవుం దా నె 

వ్వని నష చరించెం దగ నతని. “దీతుం జేరు ధరగత _త్వ(పవణాం 

శాంతీ, 1-810 

అపచారము సం. వి. అ. పుం. 

అపరాధము, పెద్దల యెడ. జేయు తప్పు, తప్పు, అపథ్యము. 

ర వీరలయొడ గొడుకా యప,చారంబులు పలుకుదునె విచారము 

వీడు మే, శేరూవంబున నిలువన్న గారవమున నిది |వతంబుగా6 

7 కొంటిన్. ఆక, 1-150 

అపచారి సం. విణ. (న్, ణీ. న్.) 

అపచారము చేయువా(డు, అపరాధి. 

శే, పాపశాలి సజ్జన సశ తాపచారి. న్యర్గం 10 
జె 

a 

అపజయము నం. వి. అ. పుం, 

ఓటమి, పరాజయము. 

చ, ఆఖిల జనక్షయంబయి జయావ “జయంబులు రెండునుం దుదిన్, 

నుఖములుగాని యీ వనికి. జొత్తురె, ఉదో్యోం 1.298 

అపజితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఓడింప(బడినది జయింపబడినది. 

చ, (దుపద శనూజులన్ గెలిచి దోర్చల సంపద నుల్లి సిల్లి మి,మ్మవ 

జిత దర్పహీను లగునట్టుగ( జేసిం శల్య, 2-09 

అసపబజితు.డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

జయింవ(బడిన వాడు * 

క, కేకయ సాల్వులు తోడుగ, నా కీచకు( డాజి నన్ను నపజితు( 

జేసెం, జాకుండ మున్న యొకవరి, నా కాతనితోడ భండనము 

లేదయ్యెన్, విరా, 8-119 

అపతిత్వము సం. ఐం. అ, న, 

నాథుడు లేనితనము, 

25) 
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ఉం ...సతుల్ విజృ(భిక, (శ్రీ విలసిల్లు కామినులు చేడ్చడి రిట్లప 

తిత్వ దీనతన్. కర్ణ. ఏ 294 

అపత్యము సం. వి, అ. న. 
సంళానమ్ము బిడ్డ (కొడుకుగాని, కూంతురుగాని) 

సీ వాశీకి నిట్టను ( దం| డియాలును నపతక్టింబుం గలుగు శతెటయగు 

నడవి,,.. -ఆ-కాననమున శేగి, సౌమ్యవృ త్రి ముక్తి సాధించి, 

శాంతీ. 4-2! 

అపథము సం. విణ. (అ. ఆ, అ?) 

అవినయ మైనది, అధరగ మైనది, నీతిబావ్య్య మైనది. 

తే, కామమున నై న వివులార్భ కారణమున,నై న భయమునవై నను నపథ 
వర్త;నంబునకు( జొర డెవ్వాండు నన్ను నేమి, యడుగ6 దలంె 

నా ధర గాజుల డడుగు(గాకం కాంతి 2-15 1 

అపథ్యము దే. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. హితము కానిది. 

శే, కాని ఆరువున. బోయిన గలుగునయ్య, [బదుకు చవి యెంత 
మైన నవథ్యములక్కు వేడ్క నేయ దురయ్య వివేకులు, 

విరా. 2-28 

£, శరీరమునకు నరిపడని యావోరము, 

కం తనలావుర కధికమయిన, పని సేయుట యు క్ల్షమును నపథ్యము నగు 

భో,జనములు వారించు నాయువు, ఆను, 5-187 

అపధూమము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

పొగ లేనిది. . 

ర ల లుం చెలివినొంది నిరంజనత్వ సిద్ధిం, గని యపధూమాన 

అంబు కరణి వెలుంగున్. శాంతి, 5-120 

(గతధూమ అని పాఠ్తాంతరము) 

అపధ్వని సం. విణ. (ఇ. ఈ. ఇ.) 

చెడ్డమో(త గలది విపరీతవు నాదము గలది, 
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క, మాసె నభోమణి నక్కలు, గూనెం గలయంగ' చెనలకుం బలు 

సాయల్ , నేసెం బజమొయిళు లడరి, _మోనెం దమయంత' 

దూర్యము లపధ్వను లై, విరా. 4-86 

అపనయనము సం, వి, అ. న. 

1. తొలగించుట, 

క. నిగమ విరోధి, స్టిత్యవనయనోన్యుఖ చిత్సత్యాత్శక భక్షలోక 

చార్గత్యవారా, ధర . 1-271 
ra (a) 

2, తొలగుట, 

వం శ్వావిల్లోమాపవాంబగు తీర్థంబునం 'దేకాదళ తీర్థంబులు గల 

వందు |జాణాయామం౭బు నేసిన విపులకు స్వలోమాపనయనం 

బగు, ఆర, 2.264 

అపనయము సం. ఏ. ఉ. పుం. 

1. తొలగించుట, 

వ. నీవు సంయమిలోక నురలోక దివ్మాలోక (వఖాన్రత  |పజ్జాన 

సంభావనీయుండవు మదీయ సందేవాకనయంబు సేయవే యను 

టయు, శాంకి. 6.148 

దీ దుర్గ యము, దుర్మార్గము, అపకారము. 

కం కుపథ (పవృత్తుండయి సీం డపనయమున నీ క సిష్ట్రం( డయినను 

గరుణ్యానిపుణుండ వై నీ మందికి, నపరాధళతంబు సై (పుమయ్య 
2 

యువెం చా. సఖా, 2-659 

అపనయించు సం. స. (కిం 

పోంగొట్టు, నివారించు. 
వ. పాండవులు గంగాతీరంబున  నశుచిత్వం బపనయించుటకయి 

యొక్క సమస్థలంబునం బటకుటిర నంది ధానంబు నేయించి. 

శాంతి, 1.2 

న, మదీయ తపోవిశేసంభున నీదడయిన కీటత్వం బపనయించెద, * 

అను. 2.826 
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ఆ ...మేలు గాక నీ దారి ద్య, మవనయింతు( జింత యవనయింపు 

(అవనయితున్ - పోగొట్టుదును) శాంతి, 8.482 

బి, తొలగించు, తీసివేయు, 

వ, ...అగస్తుర్ణిండు లోపొము[దం బరి| గహించి దాని దివ్యాంబరాథ 

రణంబు అవనయించి వల్క లాజినధారిణిం జేసి, ఆరం 2-880 

లీ. వీడు, మాను, 

వ. ,...విషపాదం బవనయింపుము, తపోబల౦బును గడచిన బలంబులుం 

గలవే మనుష్య జన్మంబు నొంది మేలొనశ్చెద నను కోర్కి నీకుం 

బుట్ట్రట మేబు, అను, 4.826 

ఆ. ,** మేలుగాక నీ దారి[ద్య్య మవనయింతు( జింత 6రుపనయింపు 

(అవనయింవు జ మానును, వీడుము) శాంతి 8462 

4, కడపుం 

వ. దళరథా, గనంరనుంిస, ౨. ఘవ నమయ దివనంబులు నెట్ట శనియుం 

గడపి,.. అతినిర్ప యామంబులువైన శారదయామిను లపన 

యింపస నోపక, ఆర్మ 7-2 

అపనీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తొల(౧ింకంబడినది, ఊడ(6దీయ'బడెనది, 

సీ దుక్శాననుండు, నెట్టన (_దౌపది గట్టి పుట్టంబు, నభలోన విజ్చె 

నాళంక లేక, యుడుగక యొలుపంగంబడియు. మున్నపనీక, మైన 

తద్వ(న్త్రుంబు నట్టి వలువ, లలితాంగి జఘన మండల యున౧బాయక 

యొహ్పునున్న. సభాం 2.281 

అపనోదనము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1, తొల(గించునది, పోయగొట్టనది, 

దర్శ మను జేం[ద నర్యమా యో, వనోదనంబయిన యగ్ని జాణంబున, 

ఆర, 1-189 

నం, పవి, అ. నం 

వి జొల౧ించుట, పోగొట్టుట, నివారించుట, 
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ప, సింవాబలు(డు... మనో వేద నాపనోద నార్హంబు మ._దిరారామ 

భూమికిం జని, విరా. 2-802 

అపనోదము సం. వి. అ. పుం. 

[2 _ 

తొలగించుట, పోంగొట్టుట. 

వ, (ధర్మనందనుండు) డగ్గుత్తిక చెట్టి దుఃఖవనరవళుం డగుటయుం. .. 

త త్చార్భ్వంబున నున్న 'ఛామ్యుండు తదీయ విషాదాపనోవంబు 

“నయం దలంచి యిట్లనియె, విరా. 1-50 

అపనోది నం. విణ, (న్. నీ. న్.) 

తొలగించు వొ(డు, 

క, శోశకాపనోది( బుణి, శ్లోతుని నలు రోయం బనువు. ఆర, 2-154 

అపమృత్యువు సం, వి. ఉ. వుం. ప్రీ: 

1. ఆకాల మరణము, ఆకస్మికముగా గలుగు చావు. 

క. నమ్మమి మృత్యువు వెద్దయు, నముడిట యపమృత్యు వగుట నర 
పకి నమీీ, నమ్మక పని గొనునది ని,త్వము్యును నూక్షమతిం 

చాను నరయ(గ వలయున్. శాంతి. 2.951 

శో, వకాంతే న హి విశ్వాస కృతోో్న ధర్మార్ధ నాశక 83 

ఆవిశ్వాసశ్చ సర్వత మృత్యు నాచ విశిమ్య తే. 

అ కాలమృత్యు ర్విశ్వాసో విశ్వసన్ హి విపద్య శే 

యస్మిన్ కరోతి విశ్వానమిచ్చతస్తస్య జీవతి 

తస్మాద్విళశ్వసిత వ్యం చ శంకితవ్యం చ శేషుచిత్. 

ఏషా నీతిగతిస్తాత లా చైవ సనాతనీ, 
సం, భా. శాం. 50-101 1,128 

కావున “నమీీనమ్మక” అను పాఠమే సరియెనది గాని పాఠాంతరమ లు 

యు క్రములు గావు, 

అపమేఘము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

"మేఘము లేనిది, 

స అ పదతీణముగా నయ నుల్కాపాత మవమేఘమై యున్న 
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యంబరమున, నభా. 2.299 

అపర సనం. వి, ఆ, (స్త్రీ 

జరాయువు, మావి. 

క, రాగపరిలి ప మానన, యోగంబున నిం్యదియంబు లుల్లసితములై , 

భోగులగుట యుడిపిన నవర్కాగత సంసార దుర్విరాము సేయున్, 

శాంతి. 4.296 

అపర క్ర సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆనురాగము లేనిది, 

ఆం ఒక్క సతికి బతులు వెక్కం[డు రగు టిది, సతుల కోర్కిగాన 

యలివ కప్ప సుందరాంగి వారియం దేల యుసర _క్షయగు మనో 

ముదంబు( దగులు' గాక. ఆది, 5-2 

అపరగిరి సం. వి. ఇ. ESD 

వ. ఆంత నినుం డపరగిరి గడచనినం గాలో చితకృత్యంబు లాచరించె. 

ఆను. 2.299 

అపరఘటిక సం, ని, ఆ, స్రీ 

మజుగడియ, తర్వాతి ” డింరు. 

సీ. అత(డు తై లాభ్యంగ మడిగినం బతి గమ్మ, నూనియ కెప్పించి 

మేను శిరము, నభ్య కములు సేయ నమ్ముని నెడనాడి యుత 

క్కితుం డయ్యె నవరఘటికణ దోంచి వికారంబు దొడరక 

యున్న రాజును చేవులను గని నముఖు. డగుచు, అను, 28-800 

అపరజన్మము సం, వి. అ. న్, న, 

తరువాతి పుట్టువు, 

తే, ...ఆన్నాతి పలుకు దద్ద యవమాన పడితి శాంతనపుచేత, నపర 
జన్మంబునందై_న నతని జంపు నేను జాలుటకై యిట్టిదాననై తి. 

ఉద్యో 4--కిరిలి 
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అపరదినము సం, వి, Ww, న, 

మఖజునా(డు, 

సీ, +..అపరదినము,కం దగ్నిద_త్తంబు నబ్దినా భంబును, నైన కృష్ణు] 

చక నుద్భుతముగ, _అ= నెగసి యఖల జనులు నీకీింఎవ దివ 

మున కరిగె. మౌన ర్ 

అపరదివసము సం. వి. అ, పుం. న. 

మయునా(డు, 

ఆ. ఆట్లు నిశ్చయించి యాదవనివహత, యంబు దివ్య బుద్ధి నరసి 

యపర, దివనకలిత మగుట దెల్లింబుగా6 గని, కొని య తంతు 

పెద్ద కొలువులోన, మౌనం లి 

అపరనంద నం. వి. ఆ, (స్త్ర, 

ఒక నది, అర్జుముండు తీర్థయా | తకు( బోయినపు డీ నదిని దర్శించెను. 

ఆది. 8-136 

అపరపక్షము సం, వి. అ. పుం. 

కృష్ణ పక్షము, బహుళ పవము, 

శే, కాకులును, |గద్దలును దిన్న6 గడును |దెస్సి, యపరపకు చతుర్దశి 

యమృశకరుని, కరణి నొచ్చెడు కర్దు మొగంబుమీన, వనిత 

యందంద మోవెడు6 దన మొగంబు, (స్రీ 9_92 

అపరభవము సం. వి. అ. పుం. 

పునర్ణ నము, 
క్్య భూ సురధ నాపహారణము, "నీసినం గులనాశమగుట సిద్దము దానం, 

జేసి యగును జండాల,'త్వాసంగమున పరభవము నందు నశేం|చా. 

ఆను, 4-4కీ 

అపరభాగము సం. వి, అ. పుం. . 

పృష్టఖాగము, వెనుక | ప దేశము, వెమక భాగము, 

సీ గాండివ తూణ యుగములు పూ ర్వాపర, భాగంబులకు ననాభరణ 

ములుగ ఉద్యో. 4.125 
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అపరము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. ఇతరము, అన్యము; వేజినది. 

క, మనుజులవై (బ్రహ్మశిరం,బను న(న్ర్రం బేసితేని నశుభం బొలయున్ 

విను మెన్ని యాపదలు వచ్చిన నవరోపాయములన చెటుపుము 

పుతా, సౌమ్పి. 245 

2. వెనుకద్కి తర్వాతది. 

వ. ఈ కథ పూర్వాపర వాక్యముల యందలి తాత్చర్యంబు నిరూ 

పించి. శాంతి. $-80 

లీ. రెండపది, 

తే, గోవులకును ([బాహ్మణులకును గుల మొకండ, కమలజు(డు 

రెండు తెజు(గులు గా నొనర్చి, వావికి( బూర్వుంబు గారణ మఖల 

మం తృముల కధిష్టాన మపరంబు భూపవర్య, ఆను, 2.278 

4. పడమటిడి; వక్స్చిమము. 

వ, ...అరుణకిరణుం డపరమహీధరంబు మౌళికి నరసీరువా శేఖరంజె 

చెలువార. దోణ, 2-187 

వి.అ. న, 

5. ఆచిత్తు. 

చ. *..ఏనచూవె యపగంబు పరంబనం గల్లు త _శ్రపముల్ . ఆశ్వ శి-83 

అపరరాతము సం. వి, అ. పుం, 

రాతి కడపటి భాగము, రాతి నాలవ జాము. 

సీ ఇముుల నపరరా తము్యలఎ చెప్పడు జింతించె నిజబుద్ధి, జేయ 

దగిన, రాజకత్యముల, నభా. 1-268 

అపరాంగము సం. పి, అ, న, 

వెనుక భాగము, సృష్టము, వెనుక చెక 

క విని క[దువ యపరాంగఠ,బున నీలిమ దోశె ననియ భూప 

వరేణ్యా, ఆను, 1.15 
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అపరాగతము నం, వి. అ. న. 

మావిని బొందినది, 

క, రాగపరిలివ్త మానస, యోగంబున నిం్య్యదియంబు లుల్లసితములై, 
భోగులగుట యుడిపిన నప్కరాగత సంసార దుర్విరామము 

“నీయున్ . శాంతి. 4.2983 

అపరాజితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఓడీంప6బడినది. 

ఉ. ... అపరాజిత భూరి భుజాకృపాణ ధా, రాజల శాంత శా[తవ 

పరాగుండు రాజమహేం దు6 డున్నతిన్ ఆది, 1-8 

అపరాజితు(డు సం, వి. అ. పుం. 

1. కురుకుమారుండు. గాంధారీ ధృతశరామ్ష్రల నూర్వురి పుతులలో 

నొకడు, ఇత(౦డు కాలాపు తుని యంశమున జన్మించెను, 

ఇత(డు భీమునిచేత భీష్ముని యష్టమదివవ యుద్ధమునం జఠవ( 

బడెను. ఆది 65-107; ఆది, 8.80; భీష్మ. 8-78 

౨, కదువ కొడుకు, 

కళ్యప (ప్రజాపతి పుతకా మేష్టి యొనరింవణ౧ా కదువకు వేవురు 

సర్పజాతి వారు జన్మించిరి అందు నీ యప రాజితుం డొకండుం 

ఆది, ని_4 

బిరా (అ. ఆః అ) 

ఇతరులచే జయింపంబడనివాండు, 

క, నిఖలా(స్త్రక(న్ర్ర విద్యాాసఖు(. డపరాజిత యళో ఏశాలు(డు విష్ణుం, 

డఖి లేశ్వరు. డత నీకి( [(వీయ, సఖు(డ ₹9ు యవ్వీరు 7ల శక్యా మె 

నీకున్, ఆర, 6.269 

అపరొది సం. వి. ఇ. పుం, 

అ స్తమయ పర్వతము, పడమటి కొండ. 
రొ, కిరణంబు లడంగి యంతకు, నరుణక్వము మెఅయ. దరణి యప 
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రా|దిశిరః, స్ఫురణను నధికరణాలంకరణం బొనరించుటయును 

గాంగేయు. డెడన్. ఫీష్ము; 9.839 

అపరాదు.డు నం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 
ల్ 

తప్పు చేసినవాడు, అపకారము శేసినవాండు. 

చ, విరహిత సత్వుండయ్యొం |బకివీరుడు వీని నశేషధారుణీ శ్వర 

నిక రాపరాద్దు నతిసావాసికున్ వధియించి. సఖా, 1-207 

(నికఠరాప రాధు=అని కొన్ని (పతులు, 

అపరాధత నం. వి. ఆ. స్త్రీ 

అపరాధము గలిగియుండుట. 

చ, , = అట్టి విధము సాపరాధతను డెంచము లూఆఅట బొంది 

యుండ, చేరవు మన కట్లు గానం దగ |తార్భన సేయుట యుక్త 

మిత్తఅిన్, విరా. 5-85] 

అపరాధము నం. వి, అ. పుం. 

నేరము, తప్పు. 

స్కీ ...ఆవరాధగతి యెటింగి, దండించు నృవతికి రెండు లోకంబులు 

"కేకులు... శాంతి. 1-94 

ర వార్ష ంబును మానంబు న,మర్హ ము నపరాధమును సమదభావము 

నుుళ్క ర్లాపకర్ష చింతలు, వార్ష నమాచార మున నిర_స్తగుణ బుల్ , 

శాంతి. 5-24 

అపరాధి నం. విణ. (న్, నీ. న్.) 

అపరాధము గలవాడు. తప్పు చేసినవాండు. 

తే, ,..అనపరాధిఇమెన యతని, తనువు నొంచుట నూపాంప ధరణి 

పలికి, 
ఆను, 5-66 

అపరార్గము సం. వి, అ. న, 

ఒకదానిని రెండు సమభాగములు చేయగా రెండవ నమభాగమ్ము 

క, దినమున మూండవ యామం,బున యపరార్థంబు యోగ్యముగ 
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మా. 

నాహోరంయబునకుం గల్పించిరి నా, కనిమిషు లటుగాన మాన 

నా(కలిపుత్తున్ , అశ్ష. శీ-92 

అపరాహాము సం. వి. అ, న. 

పగటిని మూడు భాగములు చేసినప్పుడు కడనటి భాగము, ఇది పితృ 

పూజకు దగిన కాలము. 

క. నృపవరపూర్వాహ్నాంబున, నపరాహ్లాము దేవపిశ్ళ సమా రాధనవి 

ధ్యుపదిష్ట కాలములు మ,ధ్యపు సమయము మాను మార్చనం 

బరయన్, + ఆను, 2.654 

వ. అంత నపరాహంబయ్య నట్లియెడ, భీష్మ. 1-289 
£3 లు 

అపరి(గహము సం, పి, అ, పుం. 

వమియును దీసికొనకుండుట, 

ఆపరి గవాంబు నొక్కటన కుద్దుం డ య్యుద, శాంతి. 1-47 

అపరిచయు.డు నం, వీణ. (అ, ఆ. అం) 

ఎలుక లేనివాడు. 

క. పురుష విశేషవివేకా, పరిచయులగు ధరణివతుల పాలికి. బోవం, 

బకులందు ద్యుష్పతి 7హ, భర మెవలో రోసి ధర్మపథమున 
నున్నన్, ఆది, 5-215 

అపరిచ్యుతి నం. పి, ఇ. స్రీ. 

తొలగుట, లేకుండుట, 

a, 4. | పాణకంయమా్కాతీణక దేహ ముధ్యశిఖ( జిమగ్రింగ( ద_్త9య 

నుంది మూర్ష,పారీణత గోర్కి నల్పు నపరిచ్యుతిం దద్గ్దతు(డై న 
(త) గ వ్ 

'యోగికిన్ = ఆను. 5-260 

అపరిజ్ఞాతము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఎయి(గనీది ఇలియనిది, 

వ. శాంతనపుండా శతానందునకు నపరిజ్ఞాత ౦బును3 గలదే యతని 

గొలువ వచ్చినట్టి సిద్దసా ఛ్యాదులకు వినిపించెదంగాక, 

శాంతి. 6.390 
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అపరిమితము నం, విణ (అ. ఆ, అ.) 

పరిమితము కానిది మితము లేనిది, విస్తారము, 

ర్ ,.,ఆఅయుల్ళీ9ి లపరిమితము లొంది యమరు లగుదురు పిదపన్, 

ఆను, 4-86 38 

అపరిమితు(.డు సం, విణ, (అ, ఆ, అ.) 

పరిమితి లేంవా(డు. ఇంత యని చెప్పుటకు వీలు లేనివాండు. 

చ. = *-ఇద్రెకం దక్కు( గల్గు వా, రపరిమితుల్ గొనండు [దువదా 

తోర్టెజు( డ గరం బోర. జీరికిన్, [దోణ, 8.298 

అపరిమేయము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

పరిమితము తెలుస శక్యము గానిది. అమితము,ః అత్యధిక ము, 

తె, + ఆయ్యపరి మేయ, కేజు( డాత్మ తేజమున నాద్భృజ్బుఖీంది, 

యములు మనసులు నసమోహితములు నేసి యిపుడు తనయుండు 

పుక్రైడు మసియె. బిదవ, ఆశ్ర, 2-101 

అపరిశాంతుడు సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

అలనట పొందని వాడు, 

ణా గ్రాంతీం బొ ందిన వా(డు పార్గు( డపరి|శాంతుండు గర్జుండు. 

కర , 8-215 
(ae) 

అపరీకితము నం. విణ. (అ, అ. అ.) 

పరీతీంప(బడనిది. 

వ. ఉవంకుండు గడుచుచో నన్నంబు కేళదు ౦బైన రోసి కరం బతిగి 

యిట్ల పరీక్షితంబై న యళుద్ధ్దాన్నంబు వ వవా(డ వఃధుండవగు 

మని శాపంబిచ్చిన నల్లి యల్స్పదోవంబు నాకు శాపంబిచ్చిన 

వా(డవు నీ వనవత్యుండ వగునుని శాపం విచ్చిన. ఆది. 1-99 

ఇ 8 
అపర Mn౦ ని 05, (౧5) * 

పార్వతి (తపసి పర్లానామప్యనళనా దపర్హా- ఆకులై న (పర్ష ములు) గ ౬ అ ణా 
తినక తపస్సు చేయునది) 
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వ, ఆసర్జాది దేవి వర్ణ 6ణుల కర్గాంబులు పాకంబు బొందు (పకారంబు 

సెగ్చుమని యప్పర మేళ్వరు నడిగిన యతం డిట్లనియె. 

ఆను. 5-50 

అపర్య్యాప్తము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

చాలనిడి, నరిపోవనిది. 

వ, అనిన నతండా జలచరంబు గై కొని పోయి యొక్క చావియందు 

విడిచిన నది యొప్సటి యట్ల యక్కజంబుగా. బొదలి తనకు 
నవ్యాపియందు నవకాళం బర్యా వం బగుటం జెప్పి, ఆర, 4-222 

అపలాపము సం. వి, అ. పుం, 

మజుంగు పుచ్చి చెప్పుట, కప్పిపుచ్చి చెప్పుట. 

వ, అనిన విసి వేచార్గాపలాపంబునకుం గోవంబు నొందిన ముమల 

శాపంబున నతండు భూవివరవతితుండయి యుండ నమరు లేతెంచి. 

శాంతి. 6-974 

అపలాపించు సం. న. కి. 

నిరసించుం 

మ విపరీత స్థితి నొంది ఘోరవిపి నోర్వీవానులై నిత్య దుఃఖ పరా 

ధీనత( దూలి రంచు మనలన్ గర్వాంధిశ స్వాంతు(డై, యపలా 
పింపంగ వచ్చి దుర్భ్శయపరుం డా ధార్త రాష్ట్ర్రండు దోోషపరీ 

శాత్ము(డు తశ్భలంబు గుడిచెన్ నతర్టంబు సామాత్యు(డై, 

ఆర. 5-406 

అపవర్షము సం, వి. అ. పుం. 

1. మోక్షము, 

వ. కర్మహీనత్వం బపవర్గకరంబు, శాంతి. 1-70 

2, చతుర్వింళతి వర్గ ములకు వెలియైనది. శాంతి, 6-84; చూ, వర్గము 

అ పవర్షితము నం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

విడువంబడినది, తొలగింప(బడీనది, 

చ ..,అవ్వనంబున లతాలలనల్ మృదులానిలాప వ,ర్జిత కుసుమూ 
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మతావళులు సేగలు వెట్టిన యట్టి రి. ఆది, 4-17 

అపవాదము నం. వి. అ, పుం. 

నింద, దూయి 

శే. అనుస్రి లెలటు(గమింజేసి లోకాపచాద, భీతినెతింగియు నిత్తన్వి( 

| బీకెదప్పి 'యెలు(గనంటిని, ఆది. 4-108; ఆర, 5-210 

అపషితు(డు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పవి [తము కాసివాంయడు, అనాొ:చారు(డు, 

ర్ అపహృాష్ట్రకమండలు( డై, యపవి (తుం డగుటంజీసీి యధిక తపో 

వీ,ర్యపరికయనుగుడును న్యా తపస్వినుతు రాత్షనుండు తడయక 

తా(౫న్. ఆర. 8-269 

అపవిద్దు(డు సం, ని, అ. పుం. 

ద్యాదళ విధ పు[తులలో నొక(డు, తల్గిదం|డులు విడువణా మటొక 

రిశేంబు (తుండు గా 6 జేకొన(బడినవా(డు, చూ. అగు, 2-249 

అపశదుండు నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

నీచుడు 

ఉ ఆఅవనజాననం గురుక లావళదుండు, . .శిరోజములం చెమల్సి పావా 

వహు డీడ్చి తెచ్చె నభకు, సభా, 2-218 

అపసవ్యము సం, విణ, (ఆ. ఆ, అ.) 

కడివై పు నున్నది, డ తణము, 

వ, ఆఅమ్మల్లవరుండ: ను-అనిల సుతుండునుం బరస్పరమూర్తుల నవలో 
కించి...యున్నతంబులగు నపనవ్య కరంబుల నాకుంచిత సవ 

బాహుత లంబుల నప్పళించు చ సృృళ్లుగలసి యొక్కరుండ మల్లనఅ 

చిన చందంబున వీశేర. విరా, 2-14; ఆది. 6-12 

వ. అతండు శై నేయు విడిచి యవనవ్యకరంబున శరంబులు వటుచు 

కొని |పాయోపవేశనమతి నుండి |పొణాయామ పరాయణుండై_ 

యూాగయుక్తుం డయ్య, (ద్రోణ, 4.878 
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ఇక్కడ “అపనవ్యము' అనుటకు “ఎడమి ఆని యర్థము చెప్పవలయును 

ఆది పొస(గదు, కావున ఇది అపపాఠము, థూరి[శవుని కుడిచేయి అర్జు 

నుండు నజశిను. ఇక కడి చేతితో దర్భలు పఅచుకొనట అసంభవము. 

ఎడమ చేతితోనే పణచుకొ నెను, తాళసపత |పతులందు “అపి కానరాన 

ప్పుడు పరిష్కర్త లెందుకు “అపి చేర్చిరో బోధపడకున్నది. మూలము 
నందును “సవ్య శబ్దమే (పయోగింప(బడినది. 

ళో. ళరీ నా స్రీర్యు సవ్యేణ పాణినా పుణ్యలమణః, 

సం. భా. దోణ. 148-85 

రి, (వతికూల మైనది, [కమభంగ మెశది. 

వ. కపి మన్నాగ శిష్యులు సొద,య పపవగిమ గా (గ( దిరిగి యరి 

గిరిం (స్రీ 2-124; ఆను, 5-478 

(అపనవ్యముగా( దిరుగు = కుడి [పక్కనుండి ఎడమ (పక్కుకు. దిరుగు == 
ఆపదకిణముగా( తిరుగు ) 

అపస్కారి నం, విణ. (న్. లీ, న్) 

ఆ పస్మాార రోగము గలవా(డ, మోవాదుఃఖాదులవే. గలి7డి యావే 

శమము గలవా(ద, న తి దప్పిన వాడు, 

ఆపస్సారము = చీ(కటి | పవేశించినటుల దోంచుట. వి కారముగ 

కన్నులు |దివ్పుచు కాళ్లు చేతులు విదిలించుట దోవ పొబల్యము వలన 

జ్ఞానము నశించుట. ఇవి సా ధార ణాపస్మార లకరాములుం. పలుమాయి 

వణంకులు, శరీరము కృళించుట, కనుబొమ లెగుళ వేయుట, న్నేతములను 

విళకారముగ. (దిప్పుట అనునవి అసా ధ్యాపస్మార లతణములు, 

తే. శ్రీబు గుప్టి...నపస్యారి...వేదవ్మికయు విడువవలయు, 

ఆను. 2.656 

అపహతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కొ ట బడినది. 
లు 

వ. పను గార్బణ్యదోషాపవాత న్యభావుండగు ధర్మనమ్మూఢ చేత 
స్కుండను,. ఖీష్మ, 1.194 
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అపహము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) (ఇది తత్పురుష సమాసోత్తర 

పదముగా నే యుండును. ) 

అపవారి: చునది, పో(గొట్టునది, తొల(గించునద్వి నాశనము చేయునది, 

వ. మవోథారతంబు నమ_న్షదురి కాపవాంబు, విరా. 1-48 

అపహారణము సం. ap ల నం 

1 దొంగిలించుట 

వ. అర్జును(జంపుదు మతని కోడితీమేని గోవధంబును వనితావధంబు 4. 

పరధనావహరణంబు జనుల కెట్టి గతుల బుచ్చు నట్టి గతులు 

వాళేలు, [దోణ. 1-201 

2. అసవారించుట్క, నాళము చేయుట. 

వ, . ,సరన్వతి యత్తసస్యి తన చేరువ నొకప్పుడు జపయుక్తుండై 
యుండం గూలావవారణంబు నేసి వజుత నమ్మవోత్ముం గొని 

పోయిన నతిం డాంగిరస మం్యతంబుల నత్తరంగిణిం | బణుతించె. 
శల్య. 2.1170 

8. బలాత్కారముగ. దీసికొనిపోవుట 

క, ఏవెన(గరీగి యట్ల,ప్పాపాత్మకమగు కిరాశబలము నమ గాటోప 

మనం గవిని వివిధ ధ,నాపహరణ మాచరింప వనారంభింబెన్, 

మౌన. 1-184 

అపహరత్వము నం, వి. అ. న. పుం. 

అసవారించుటం 

క, నువోనుర, గ ర్వాపవారత్వ సం|పకాశ్రై_కరణా. 

“నిరా. 5-408 

అపహరించు సం. స (కి. 

1, దొంగిలించుట్క కాంజీయుట. 

వ, కావునం జండాల ధినంబగు సారమేయ నూంసం బవవారించి 

|పొణవోని వరివారించికొందు. శాంతి. 8-288 

ర్, కృష్ణుని గోరికొసియె విజయుం డెలమిన్. 



అపవారుండు తీగ 

ఆ. దాని కాత్శ( జొంగి ఛార్త రాష్ట్ర్రండు వార్కి నవహరించికొనిక 

యట్రకాంగం దలంచి చెన్ను మీటి బలముల గైకొని, చనియెం 

(లీతీ రాము సదనమునకు, ఉద్యో. 1-76, 77 

2. నశింపణజేయు, 

కం ఖీరుడు శూరుండు జడు(డు వి,శారదు( డవిలాత్శకుండు సబలుం 

డనల్కే చేరినయిన మృత్యువు దు, ర్వారంజై యపవారించు వై దిక 

వర్యా, శాంతి. 4-24 

తే. ఆయురై శ్యర్య కీర్తుల నవవారిఠిచ్కు పరనతీ సంగమము, 
విరా. 4-69 

లీ. నివారించు మాన్సు, పో(గొట్టు, 

నీ వారట్టు కాకని బోరన నరిగి ప్కద్మజుని గాంచి య జీర్జి దళ 

'యెజటుంగ ఒతే- విన్నవించిన దన యొద్ద వెలు(గు చున్న; యగ్ని6 

జాపి యిక్కీ. డిత( డపవారించు ననిన ఆను. 8.196. 

త, తయింప(కేయు, తగ్గించు. 

క, మేలివి గీడివియని భూ,పాలక యే, జెప్పినట్టి పను లెజుంగుము నీ, 
సోలిన యాయువుం బెనువం, జాలుననియు నపవారింప శకము 

లనియున్. ఆను, 4-95 

ర్, మోసముచేసి తీసికొన, కవటముచే( దిసికొను. 

సీ, కపటంపు జూదంబు ఘటియించి ధర్మాతుం డగు. ధరశ్చినుతు సిరి 

యపవారించి. కర్ణ « 8.86566 

(6. బలాత్కారముగా. దీసికొనిపోవు. 

వ. (గన్తుండను పేరంబరంగు నొక్కరుండ భృగువక్ని నపవారించి 

తదీయ శాపంబునం గీటంబనై యుండి భవదీయ విలోక నామృత 

"నీకంబున సుఖివై తి, శాంతీ, 1-24 

అపహరు.డు సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

అపపారించువా(డు. 

క. నురారికాంశా విలాస శోళాపవారా, సౌప్తి, 2-185 

26) 
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అపహసించు సం. స. [కి 

“గేలిసేయు పరివోనము నేయు.- 

తే, బహువిధంబుల( బలుక నా పలుకు లెల్లం జీదకొన్నిడి తనపెడ 

చెవుల. బెట్టి, యీఅ తాజలు మతుమాట లిచ్చి యపవా,సింబె 

దురో్యోధనుండు వేయు. జెప్పనేల ? ఉద్యో 4-76 

వ. మమ్మ నపవాసించిన వారిలో. గురుకుల చావాకుం డొక్కరుండ 

త క్కెం శల్య. 1-895 

అపహసితము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

తిరస్కరింపంబడినర్కి నిరసింపంబడినది, 

"వ. -..అవవాసిత శిలాసారోచారంబును గనక పట్టికా మండితంబును 

నైన గచాదండలబుం ' శల. 2.95 

అపహారము సం. వి, అ. పుం. 

నాశమ్ము విని. 

ఆ. ప్రాణహాని వచ్చు పట్టున నర్వధ్యనాపవోర వేళయంద నడపు, 
సత్య మనృతమం (డనత్యంబు నూనృత, మని పరి గహింతు రార 

జనులు, కర. 8-171 
/ ౮9 

లె, చంపె. గురువిభు నాకు లజ్జాకరముగ, ఖీము( డదియు నధర్మ 

సం గామ వృక్తి, నంత. బోవక వచ్చి |పాణాపవోర్క మాచరిం 

ప(గల బూని నన్నా కమించెం సౌ ప్తి. 2-72 

నం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

అపవారిరిచునది, 

వ, మజణియు నచేతనంబులయ్యును గిరినరిత్సరోవర ౦బులు పుణ్య తీర్థం 

బులై జనులకు దురితాపవోరంబులయిన కారజం బేమియని యడి 

గిన, . ఆర. 2-806 

అపహారి సం. విణ. (న్. ణి. న్.) 
ధొంగిలింఛువా(డు, 
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వ. ఆశెకు ఇమ్మునిం గని రాజధనాపవోరులయిన చోరులు నీయొద్దన 

పాణీ ఇెట పోయిరి. ఆది, 4-261 

అపహారిణి సం. విణ. (న్ -ణీ-న్) 

అపవారించునది. 

వ, అవ్విరించి వచనంబుల తెజంగున నాధి వ్యాధులు గా|తవోనిం 

జేయ నొమృత్యు దేవత (వాణాపవోరిణి యగుటం (జాణంబులు 

దేహాంబులం ఖాసి దేవాదిఖావంబులం బొందుచు మగుడ 

మనుమ్యశ్వంబు నొందుచుండు, (దోణం 2-176 

అపహాసనము సం. వి, అ. న, 

అపహసించుట, 

_మ.,కలిళ (పన్ఫురణాపవోనన విఖాగు చృంబులం గల్లి యాంకలి మె 

వచ్చు కృశాంతవ క్ర మున కోర. 8-868 
ఆలి (షా 

'అపహాసము సం. వి. అ. పుం. 

చేరి, ఎక న క్కెము. 

ఉం అజ్జులు కొంద అప్పు డపవోసము సేయుచు, గూఢరూప చే. ఖా 

"జత లేమి దద్విక కృత కాయము మీను దృష్ట నిల్పంగా. 

విరా. 4-74 

తే. చిలునగవుతో నొండొరు చేతు లప్ప,శించి నిర్భర నంతోవలీల 
నొప్పి, రమ్మహీనాథుం డయ్యవవోన మెటి(గి. భొమలు ముడి 

వడం గమ(గవ6 బొడ మగాంపు, “శల్య, 2-98 

అపహాసి సనం. విణ. (న్. ని, న్), 

అపవాసించునది. 

వ లె. లాస్ ల విలాసాపవోసి భాసుర గగనతలో ల్లేఖి కిఖరరమ్య 

వార్మ గత లంబులను, oS ఆది. 7-168 

అపహుతము సం, వి, అ.న, 

హోమ వ్యతి (కమమ',.[కమ పద్ధతి వదలి _వేల్చుట, 
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క. క్రమయు కము యుక్తము గా, నమరగురు |పతిములై న యాజ్ఞ 
కులు గయా, సమ దయము నడప(గా స్టలి, తములే కవహుతము 

సొరక త|త్కతు వొచెన్. ఆశ్య. £178 

అపహృతము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. అవవారింపంబజడినది. 

వ, కపట ద్యూత(బున నపవ్భాతంబు లైన నకల ధనంబులు నలుగు 

మొన మరల్చినవాడ నై పాండవా గజని చింతవంత యంతయు. 

బుచ్చివై చెదం శల్య, 1-$78 

లీ, విధ్వ నము, నొశనము చేయంబడినది, 

క, అమిత బలంబగు దైవ న్ర్రముచే నయకన్త్ర పఏపవ్యాతం బగు 

టయు. కర్ణం 8_847 

3 తిరస్మ్కరింప(బడినది. 

వ. వివిధ విశిఖజాలంబుల( గాలు నేయార్చ రాకుండ( గప్పి యార్చిన 

నప్పార్జుం డతనిచేత( దన విక్రమం బపవాతం బయ్యెనని తలంప. 

కర. 2-291 
౮59 

అపహృష్టము నం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

అ పహారింస(బడీనది. 

ర అపవ్శాష్ట కమండలు, డై, య పవి [తుం డగుట౮౯వేసి. ఆర. 8-269 

(అపవాత కమండలుండై - అని కొన్ని | పతులు) 

అపొంగము సం. లి. అ. పుం. 

1 కడకన్ను, నే, శాంతము. | 

వ పరిభ వానల సంత _ప్రయైన పాంచాలి నిజథయన స్థానంబున సంజ 

నిత తల్పంబుమై మేనువై చి యపాంగములం దొరంగు కన్నీరు 

చెవుల కొలంకులు నిండ నెవ్వగలు నివ్వటిలం దలపోయు చుండి. 

ల, నొనట( బెట్టుకొను బొట్టు లతీలకము, 

వం ,.. అరథికు చూపు కంఠంబు. చక్కటికిం గాక తపఫ్ఫి యపొం గ 
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(పదేళశంబు కొలంది యగుటంజేసి. కళ్ల. 8-818 

అపాండవము సం. వీణ. (అ, ఆ. అ.) 

పాండవులు లేకుండుట గలది. 

వ. అగ్గురునందనుండు .. ..= బివ్మాశిరో నామం బను దివ్యా న్ర్ర౩లు 

దలంచి యొక్క యిషీకంబు పుచ్చికొని యుఎదయ్యి(న్హ్ర బు నావ 

హించి యపాండవం' బయ్యెడుమని చారుణ భావణంబులతోడ 

రోష్మపదీవుం డగుచు [బయోగించిన. సౌొప్పి, 2-568 

అపొంతరతము.డు నం. వి, ఆ. పుం, 

వేదవ్యాసుడు, 

వ. వేదంబులకుం |బవ_ర్హకుండు నారాయణనందను3 డపొంతరతముం 
డను పేరం (బిసిద్దుం డగు వేద వ్యానుండు సా.ఖ్యంబునకుం గపి 

లుండును, ' శాంతిం 6.51" 

అపాకృతము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1, తొల(గింప(బడినది. 

క, ఆ వూర్గ తేజు డపగత,పావు( డపొకృత భ వానుబ-ధు(డుం 

(ఆ స్తీకుండు) ఆది, 2-161 

అపాటవుడు సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

శ_క్తి చాలనివా(డు, నేర్చు లేనివాడు. 

వ. కడు భయమున మాతలి చేడ్పడి రథచోదనమునతి దపాటవు 

డై నన్. ఆర. 4.68 

అప్నొాతత సం, వి. ఆ. స్రీ. 

అనర్హత, 

ర్మ మి తత్యము శ|తుత్వము( బాతతయు నపాాతతయును బరికించు 

సుచ్కారి తుండు చికతరగణనా,సూ(తిశముగ చాన నెల్ల శుభములు 

నొందున్. శాంతి. 5.289 
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అపా్యతము నం. పి. అ, న, 

l. అనర్షు డు, అయోగ్యుండు, తగనివాడుం , 

ఆ, పాడీ దవ్పకుండ( బడయు సొముల్చలకు న్కపా _తములకు నిగ, 

పా[తములకు(, బెట్టకునికి, యనంగ నెట్టన "రెండు వి,ధముల(గీడు 

తొడరు ధరణినాథ. ఉద్యో. 2-438 

2 అనర్హ ము, తగనిది, 

కవిరాజ విరాజితము : అపాతపుంజా వొనరించు( గురుపవరా, 

స్త్రీ 1-65 

అప్మాతథూతు(డు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) | 

అనర్హ్ము (డ_ నవా(డు, 

లే. అడవి గోవుల క కాల్చు టధ్వరమున( బళువు( జంపుట చాన 

మపాతభూతు(,డగు "బబుంగక యిచ్చుట దగని బంటు, [బోవ 

కుండుట గిడులు గావు వత్స. శాంతి. 1-802 

అపానము సం, వి. అ. పుం. ఆ 

1. నులమూ తాదులను (కిందుగా ( (దోని వేయునట్టి యొకా నొక 

"వాయువు (ఇది (పొణాది పంచవాయువులలో నొకటి. ఇది గుదస్థానమం 

దుండును,) 

పంచచాయువులు : 1) ప్రాణవాయువు, 2 అపానవాయువు, క్రి వా న 

వాయువు 4) ఉదాన వాయువు, ర్ సమాన వాయువు. 

ర్ట, అపానోపానగ; శోణి వస్తి మే ఢోరుగో దరః, 

కుకా ర్లవ శకృన్మూ త గర్భని_మృమణ [కియః ము వాగ్భటము జ 

అపొన వాయువు ముఖ్యము గా 'గుదస్థానము నా శయించి పిలి 

దులు, వస్తి, శిశ్నము తొడలు వినియందు నంచరించుచ్చు శేతస్సు, 
ఆ_రవము, మలము, మూతము గర్భము ఆనువానిని వెలివజచుచుం 

డును. 

మంచ్యాకాంతము : [పాణాపానవారణ నిపుణ |పాపణీయాను భావా 

త్రీ 2-184 
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సం. వి. అ. న. 

గుదస్టానము, 

ఉ. ఆతత మైన నాదగు నపానము నూ(దు మొకింతయున్ జుగు,ప్సా 

తుర వృత్తి నీదు వాగయంబున( జొన్నకు. అశ్వ, 8.110 

అపానుండు సం. వి. అ. పుం, 

l. వ్యాసుని వలన. గలినచా(డు. చూ. శాంతి. 6-807 

2. అపానవాయువు, 

ర్క విను సృష్ట కోణితంబునం, బనుగొను శుక్తు౦ంబు వలన( _ోణు(డు 

దగ వర్తన మొందు' (ాణకుక్షము, లనూన హేతువులుగా 
నపానుండు నడచున్, | అశ. 2.48 

క, చను కాణు, డథోగతి నూర్థనిరూఢి నపాను డివ్విధము గల 

యీ అఆం,టను నగ్నిమ యోచానంబును వ్యానంబును సమాన 

మునువ_ర్తించున్. అళ్వం 2-47 

అపాయము సం, వి ©, పుం. 

1 చెలువు, కీడు, వోని 

త, రాగరన మగ్ను(డయ్యె సైగం|ధి( జూచి, యకట దీన నింకేమి 

యపాయమగు నొ. విరా, 2.62 

అపాయము నేసిన నిందపుట్ట దే. విరా. 2-95 

2, విశ్లేషము, వేలు పాటు. 

ఉపాయాపాయకూబరంబును, శాంతి. 5-92 

రక. ఆపద మైనను ధర్మువ, (పాపుగ రశ్నీంపవలయు. బరమోర్థము 

ధ,రా్యిపాయ ధార్మికులకు, నాపద జన్మాంతరమున ననుగత 
మగుటన్ . అది. 6-218 

అపారము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆవలి దరీలేనిది, మిశములేనిది, అధికము, 

ఉ. కూర్చుట నూత్నరత్నమునకుం గనక ంబునకుం దగున్ జనా,భ్య 
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ర్చితమైన భారత మపారకృపా పరతంత్ర వృత్తిమైం బేర్చిన 

దేవదేవునకు. (దీకిగ నిచ్చుట నర్వసిద్ధి, విరా, 1-28 

క. పాాతము గాకుండుదే యపార శ్రీకిన్, శాంతి. 8-485 

అపారకము సం, వీణ. (అ-ర్లిక-అ) 
ఫ య 

ఆపారము, అర్లములేనిది, విరుడారము గలది. 
మ 0 అథ 

ఆ, ++.హీను లధికు, లను వివేకమది యపార్ధకంబగు. గా దె, 

ఆర, 4-128 

అర్య 8 అపార్థత సం, వి, ఆ, wy 

విరుద్దభావము, తమైన యర్థము, 

క, నీవును ఖీష్ముండు _దోణు(డు, భూవినుత విశుద్ధ ధర్ణబుర్దుల రగు 

టన్ మీ వచనమున కపార్థత, గావింప(గ నంత కార్యగతి 

మూఢుండ నేం ఆది, 8-59 

("“అనజ్ఞత' అని కొన్ని _పతుల పాఠము, 

ళో, థీవ్మశ్ళాంతనవో విద్వాన్ (దోణళ్చ భగ వాన్నషి.ః, 

హితం చ పరమం వాక్యం త్వం చ సత్యం |బవీపి మామ్ 
సం, ఖా. ఆది. 206-1 (వావిళ్ల) 

ఇచ్చట 'ఆవజ్ఞత' మూలమును బట్టి చూఢ యుక్తముగాదని తో(చెడిని, 

“సత్యం' అను పదమునకు "అపార్థత గావింప(గి అనునది సరిపడునట్లు 

“అసజ్ఞశ' సరివడ దేమో వఏిచారణీయము. 

అపా ర్లీక్ళతము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

విషయముగా(6 జేయంబడనిది, 

క అరమ యనర్థ మూలం, బర్భమ మాయా విమోహ నావవాము 

నరుం, డర్ధార్డన దు8ఃఖమున న, పార్టీ కృత జన్ముండగుట పరమార్ణ 

మిలన్ , ఆర. 1-౯8 

అపావృతము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

"3ెటన (బడినది. 

క, సమరంబు రాజులకు ను, త్తమ కరగ్షం బది యపావృత స్వర్గ 
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అపా నము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1, తొల(గింప(బడినది, 

ఉ. ...అతండును మూర్చితుం డయ్యె వాని సం, ఖాంతిC దదీయ 

సారథి యపా_స్తరణాంతరు. జేస్తె జెచ్చెరన్. ఆర, 1-166 

క, అన విని తెలిసి విడిచె న,ర్దునకుశు భుజగము నపా_న్తరోషుం 

డగుచున్, ఆను, 1,40 

2, నిరసింపంబడినదిం 

ఆ. ,..కొండలు లోనుగా(గ( బవనుచే నపా_న మహిమ గలుగు 
బు(గుమా. శాంతి, 8-887 

అపిధానము సం. వి. అ, న. 

1. మజువు, కవచము (రూపాం) పి ధానము. 

తే, ,..దళిత, రథుని విగ తాతప్మతు నిర్భగ్న శి, ఖడ్గ ముద్గర కేతు 

విఖండితాపి ధాను( జేసి నప్పార్ష తుం డా నశేందు. కర. 2.269 

శ్లో దురోధనం తు విరథం ఛిర్నవర్మాయధం రణే 
నం, భాం కర్ణ, 5785 

అపిహితము సం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

క ప్ప(ఐడనిది. 

ర్య (ప్రమద విపాదాదిద్వం, ద్వమలాపిహిఆాంత రంగ వాసా 

ఆమ, 2.-&77 

అపుడు దే, వి. జొ. వ. 

అప్పు, అప్పుడు. చూ. ఆప్పుడు, 

కే, ...లాయమున నున్న యపుడు దొడ కించుకయు లేని యట్లు 

గాంగ మాటిమాటికి( బరికించి మందడీల్క “కెల్ల నూఅట యగుచు 

వరిల్ల నేరు. విరా. 1-95 

క, మగతనము నాడు మీర్కున్మగువతనము నపుడు వీరు నాయం 
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దుదయం, బగుటను దోడంబుట్టువు, లగుదురు ధిర పంచి కుడువు 

డందలఖు ననుడున్, ఆను. 1.292 

అపుణ్యము నం. వి, అ. న, 

1. పాపముం 

కం ఉపరమముం (కావించిన, యవుణ్యపుణ్యములు గలుగు నతి 

శాంతులు, శాంలి. 2-80 

అపుతకుఃడు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

కొడుకులు లేనివా(డు. 

వ. ....అక్కాంత కృతాంజలియై మా తండి మ్మ దేళ్వరుం 

డపు తకు డతనికిం బు తళత లాభంబు గావలయు. ఆర, 7-240 

అపుతన్య గతిర్నా ప్రి 

కొడుకులు లేనివానికి. |దోవలేదు, (కొడుకులు లేనివానికి పితరుల 

బుణము తీజిదు, పున్నామ నరక మనుఖవింపక తప్పదు ) 

వ, అపుత్తగిన్భ గతిర్నా స్తి యను వేదవచనంబుం గలదు గావున 
చే నపుత్త్శకుండ నేమినేయుదు ననిన. ఆది, 5-70 

అపుత్తు "(డు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కొడుకులు లేనివాడు. 

వ, పదంపడి యేంబండు, గూంతులుం బుట్టిన వారలసెల్ల దతుం 

డపుతుండు గావున( బు తీకరణ)బు సేసి, ఆది, $-61 

అపునరావృ త్తి నం. వి. ఇ. స్రీ. 

1 మజల జన్మము లేకుండుట. 

క. తను దనయంద నిలిపి ప్వేరనువున బుద్ధికడ వెలుగు నచ్యుతుని 

సన్యాతను న గాహ్యని జిన్స యు, ననుస్మరించునది యపునరా 

అపూజితము సం. విణ. (అ, ఆ, ఆం) 

1. పూజింపంబడనిద్కి గెరవింప(బడనిది, 
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వ, అతిథి కాంధవ విద్వజ్ఞక గురు మిత్ర భామినీ నివహంబు అవూజి 

తంబులై_ యెగ్గుసేయును, ఆర. 1.81 

అపూపము సం. వి. అ. పుం, 

1. పిండితో. జే యందిడిన భక్యమ, పిండి వంట, 

సీ. ,+.అధ్యరములు పెక్కు లొనర్చి వేడుక బా యసమూాలు నపూ 

పములు మోద, -ఆ- కములు లోనుగాంగ( గల వంటకముల 

న్కుర్వీను రావళులకుం |బీతి(జేసి. [దోజ. 2-£06 

అపూర్వము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. ఇదివణ కెన్న్ష(డు గలుగన్ది [కొ తది, 

అపూర్వ మనః (పమదంబు చేకుటున్ విరా. 8-68 

ఆ, ఇక( డవూర్యమునుజుం డెందుండి పచ్చెనో, యనుచు నుదరిపడి 

లతాంగు లల్లి, నాననములుడిగ్గి, ఆర. 2-89 

2, అపురూపము, వింత యెనది. ' 

డ్, [పల్లవ (డైన యొక్క కులపాంనను చేసిన దానం దత్కులం, 

బెల్లను దూషిశం బగుట యేమి యపూర్వము ఆది. 1-125 

అపూర్వుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

(కొ త్తవా(డు. 

Es ..ఆవూర్య సంబంధి సూరి, యాజితపోనిత్యులందు సత్చా్యతము, 

లెవ్యార లనుటయు, ఆను. 2--కిరి 

అపేక సం, వి, ఆ. స్రీ. 

కోరిక, కాండ. 

వం (పాహ్మణుండ భృగువంళ జాతుండ నను విద్యా పేక నిన్నాళ 

యింప వచ్చితి, శాంతి, 1.20; ఆర. 2-210 

అ'పేకణము సం. వి. అ.న, 

ఆపేకు కోరిక, 
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సీ మానిని (తివిధముల్ మానన వాచిక, కాయికంచుల( జాతకంబు 

లందు(, బరధ నావేకణ పాపాను మోద ధ,ర్మ ద్వేష ముఖములు 

నసంబులు ఆను. 6.174 

అపేషీంచు సం. న, కి. 

కోరు, వాంఛించు, 

వ. వోరితుండను మునివరుండు విద్వజ్ఞనంబు లు దనవలనం (బ(వజ 

నంబు నమీచీ5 (పకారంబుగా నెటుంగ నపేతీంచిన. 

శాంతీ. b-892 

అపేశతము సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. తౌలణగినది, పోయినది, 

ఉ, .. ఆపేత కళంకులు వారు వారికే,లా తగవేది దైవము దలంచు 

రణంబున( జీటు సంజయా. (దోణ, 4-186; శాంతి. 4.176 

2. విదుత్చము, వ్యతి రేక మైనది, 
ర ద్యూూూతార్థము తర్కితవాహూతు(డ చై బాద మాడకుండుట 

ధర్మా, వేతం ఐవి యభిముఖు(డ, యాతనితో నలుడు జూద 

మాడంగడంగన్. ఆర. 2.59 

అపేయము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

_కాగంగూడనిది, శాగ(దగనిది, 

వ, ఆభ్బాదశాయెణుతో నమ్మేలినీ రమణుం డ పేయంబులు నభోజగ్టం 

బులు నెయ్యవి యపా[తభూతపురుషు లెట్టివారు మవోపురుషూ 

యొజీంగింప వే యని యడిగిన నతం డిట్లనియె. శాంతి. 1.820 

అ_పెశునత్వము సం. వి అన, 
యో 

ఇశరులకు వోనిగలిగించు మాటలు పలుకకుండుట, 

సీ, ...అవ్వైశునత్వంబు సాధు, జననంగమం బమృషా భాషణంబు, 
ఇశాంది, 4-864 

అపెళునము సం, వి. అ. న, 

ఇతరులకు వోనిగలిగించు మాటలు పలుకకుండుట, 
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క, అననూయయు నకోధం,బును దమమును |బవ్మాచర్యమును 

బుబాభావం,బును సత్యంబు నపై ళునుము నహింనయు. జూవె 

యతికి ముఖ్యివతముల్. అశ్య. 2.178 

అఫోహము సం. వి. అ. పుం, 

1, విర ద్ద మైన ఊవా్కాా తప్పుటూవా. 

క, ...౨నకలవేదోో వోపోవోతీతసార వారివారనాథా, మౌన 1 

ల అత ద్వ్య్యావృ త్రి, _పతిపాదింపందగిన విషయమును కిది యిట్టిది అని 

శతెలుపక చదానికం శు భిన్నమగు దానినెల్ల అదికాదు అదికాదు అని 

నిషధించుట. 

వ, నీవును శు|శూపా శవణ |గవాణ ధారణోవోపోవోర్థ విజ్ఞాన 

తత్త వజ్షైన సమన్వితుండవు, ఆర, 1-88 

అప్పు దే. వి. జౌ. ప. 

ఆపుడు, అప్పుడు (చూ. అప్పుడు) 

ఉ. అంబురువోశక్నీ వచ్చు తెరువారయ( గీచకవ ఖ్యు( డప్పు తెల్లింబుగ. 

జూచి, విరా, 2-113 

అప్ప దే. వి, 

1, “అయ్యి అను నర్జమీచ్చుచు. బురువనామాంత ములకు. కేర్పంబడును. 

(శామాంతములందు దీని ద్విత్వము లోపించుటయు( గలదు) 

ఆ. నిత్యసత్యవచను మత్యమరాధిపా,చార్యు నుజశు నన్న పార్యు 

బాచి, ఆది. 1-9 

2, అక్క, జ్యేష్ట సోదరి. 

వ. .సింహబలుండు తనయవ్ప నుదేష్తకు _మొక్కంజనువా(డు. 
గ్. కన *॥ 

విరా. 2-22 

శి తనకన్న. 'బెద్దదియగు తోడికోడలు, 

తే, గొంతి |పాణంబుతో నుండ. గురువరేణ్య, యచ్చటికిం జని యొక 

మరి యమ్మవోను, భావ దర్శింపవలవ దె భావనప్ప, ననునరించుచు 

'నెట్లన్న యదియొ సాధ్వి అ . 299 
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అప్పగించు వై.స, కి. 

1 ఒప్పగించు, అధీనపఅచు, వశమున నుంచు, వళ ముసేయు, 

చ ..తనకూ(త ఏ రాటు(డు పిల్వ(బుచ్చె న, ర్లనమునై బృవాన్న 

లకు( దత్పరతం దగ నవ్పగింవంగన్, విరా, 1-248 

వ. అని యి_ల్రెజంగున నయి్యరుపుర నొండెరులకు నప్పగించి వుచ్చిన 

యనంతరంబ. విరా. 1-255 

సీ, ..మీమ్ము నెల్లభలంగులం దన్కసాలనంబునం బరమనుఖుల6 *-అా 

గానొనర్చ్బువా డుగా నప్పగించిన, వాండ, ఆశ. 1-93 

అప్పటి(గోలె (అప్పుడు -- కోలె) దు. 

1. ఆ సమయంబున నుండి. 

క, ++. | వీయందబున నిను. జూ, చిన యప్పటింగో లె నుగడు, మహోభవ 

నిఎడ్యమాన మానన నయితిన్. es ఆది, 6 192 

అప్పటి కష్ణ (అప్పుడు + కి౯- -- అప్పుడు) 

ఏ సమ యసమున కా నకుయము. 

ఉ సుర వజం, బప్పటిక పు వింతయగు నచ్చారు. నొంద(గ6 బోరి 

"రీవునన్, . 2.960 

అప్పటికి ' (అప్పుడు [-కిన్) (దు. 

ఆ నమయమునకు, 

క మన మురియాడుచు నుండంగం దన కొరు లప్పటికిలేమి ధరణీశ్వ 
రనందనుండు బృహన్నల( విలువం, బనుచుట కోడ(బడిన వలుకు 

వలుకుటయు.6 దగన్, విరా. 4-24 

అప్పనము వె. వి, (సం. అర్బణమ్. క్, అప్పన,) 

| 1, రాజుచే ఇంతయని నియమింపంబడక _పబిలుగాని పాలెగాండుగాని 

. ఆయా_కాలముల్లయందు రాజునకు సమర్పించు కానుక, 

ఆ, సాంగవేద వేది యగు పురోహితు. జెప్పు. . నగర మెలంగవలయు6 

'దగవుం గృపయు.( జక్కటియును గలుగు నచివు. నప్ఫనములు, 



అప్పళించు 415 

నరులు నరయ నుచు నది విభుండు. శాంతీ, 2-298 

2, కప్పము, పన్ను. 

ఆ, మనుజభతరకు( డిది తనకు నప్పనముగా, నొరులవలని కాధ వొరయ 

కుండ, దీని గాచుచుండు నీనాంటి రాజును, దల(ప6 డనుర నోర్య 

బలము లేమి. ఆది, 6-266 

తె, +... ఆప్పనంబు, పలుకుబడి దప్పికొనియెడు పతియు గోవు, 

ముక్కు ( గుశైకువా(డు( దన్ముష్కఘాతి, యగు నతండు నథో 
గతి కరుగువా(డు. ఆను. 2_62 

తే, ద్రైైవమానువ బలములు దణీ(గియుండు, చెవ్వరికి నెప్పుడప్పుడ 

'యెనకమెసంగ, వైర మతనితోం. బాటింపవలయు( జెఅచు, టప్ప 

నముగొను టర్ష్హత్వ మరసి నడపు- ఆశ. 1-68 

ఈ శబ్దము “అర్చనమ్' అను శబ్బమునుండి పుట్టినది. ఆర్పణమునకు 
“పొంది.చుట, ఇచ్చుటి అని అర్ధములు గలవు గనుక అప్పనమనంలగా 

పొందించునది. ఇచ్చునది యని చెప్పవలెను. ఈ పొందించునది, ఇచ్చునది 

1) అనియమితము, 2) నియమితము .అని శెండు విధములు. అనియ 

మిత మె స్వేచ్చా పూర్తిగా నిచ్చుదానికి “శానుకి యనియు, నియ 

మితమై బలవంతము మీ(ద నిచ్చుదానికి “కప్పము, పన్ను" అనియు నర 
ములు గలుగుచున్నవి. అప్పనమునకు “కానుక” అనునరగ్ధము భార కేతర 

(గంథములయందు స్పస్టముగా. గానిపించుచున్నది. అప్పనము అరి 

యనునవి సమానార్థకమ. లైనను రెండు నుపయోగించినపుడు, అప్ప 

నము జు కానుక; అరి=పన్ను అని (గహింపవలెను. చూ వై ఒకటవ 

ఉదావారణము ఈ రెండును రాజులకు (బజలనుండీ రావచ్చును. 

సామంత తాజులనుండి రావచ్చును, 

అప్పళించు వై, న (కీ. (సనం. ఆస్ఫాల్ (పా. అప్పాల. క, 

అప్పళిసు) 

1. ఆస్ఫాలనము చేయు, చఅచు, తట్టు, 

తే, ఆగ్గలించి నా యెదుర ఖావాప్వళించ్హి కడంగ6( జాలెడు. మల్లుల( 

గాన నెందు ' ౨ విరా, 2-7 
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వానివీ(పప్పశిం చి, . ద్రోణ. 5-287 

ఉ. కందము లవ్పళించి తురగంబుల నించుక నిల్చు. విరా. 5-69 

(కీచక వథానంతరము _దే”వదిని జూచి) 

తే, ,..కరంబున నుదర మప్ప,ళించి యమ్మరొ ర క్కెసయంచు నుల్ల, 

ములుకు వారునై పురజనం బులు దలంకి. విరా. 8-86 

2. ఆరిమి పట్ట కోను. 

క, చెలుకణి ఆళంబలీ మడిం దలంచి యనువుగాక ధరణి తలము. 

గరతలం, బల నప్పళించెడు వాండు. విరా, 2-19 

ఉ. కొన్నిటి కంఠ ముల్ నులుపు6 గొన్నిటి కాళులు దుంచు నుగ 

తం, గొన్నిటి పతముల్ నజుకు( గొన్నిటి పొట్టలు పుచ్చులీనమైం 

గొన్నిటి నప్పళించుకొని కోలెముకల్ నుణుమాడు లిట్టుల,య్యన్నిటి 

నయ్యులూకము రయంజెన(గన్ వధియించె భూవరా, 

సౌ వీ, 1.18 
టీ 

సంతోషముతో నొకరి బుజ మొకరు చేరితో( జజచు, 

వ. ,..ఆమ్ముువ్వురు మునీందులు సెప్పిన హితోపదేశంబుల చెన 

ననాదరంబునేసి గాంధారేయుండు రారేయుం గనుంగొని శే 

యప్పళించి నవ్వి వీర లింత వెల్టు లదుగురే యని పలికి వారల 

నవలోకించి. ఉద్యో. 8-824 

తే, చిటునగవుతోడ నొండొరు చేతు లప్ప,ళించి నిర్భర సంతోషలీల 

నొప్పి, రమ్మహీనాథు, డయ్యవపహాన మెణిగి, బొమలు ముడివడ( 

గనుంగవం బొడమ( 7ంపు. శల్య. 2-98 

4. కొట్సు. 
ట్ 

సి మట్టియ లొండొంటి బిట్టదాంకంగ నేల) నందంద మునిగాళ్ల 

నప్పళిఎచుం విరా, 2=25 0 

ర్. ఆ [5 మించు, కమ్మ. 

వ తదవసరంబున నల్లనల్లన తెఅపీ యిచ్చి యవు౭ంవులం జను నధ 

శారరిబు ద్రూరంబులి యందును లేకునికి వలనం. గడ శ్లష్భశించి 
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చెరసి విరసినం బొలుచు కలుక ట్లలుం బోని ది _కటంబులును, 

విరా. 2-240 

6, ఉత్సహించు, తమకించు. 

ఆ అనుచు( జూచు. జేరు నమూ పలుకులు, వినయం గోరు. గేలు 

దనదుకేలం గీలుకొలుస(దల(చుం గిచకాధము(డు ని,జానుర క్తి 

చెలుప నప్పళించు, విరా, 2.45 

శే. లలిత వివిధ వివోరంబులకు లతాంగి, యెలనసి సొలసిన య క్షైన 

'నెలమింగలస్కి యధివుత క్రీడ: నలుపంగ నవ్పళశించి, వెదకి రిత్త 

బయల్ గని విహ్వలించు. విరా. 2-801 

వ, ఇట్లు వికలేం్య దియుం డ్రై వె శ్వానరుం డముని పత్ను లయందు( 

దగిలిన జెందంబు మగిడింపనేరక వారలం గదియ నప్పళించి 

గా రృ పత్యకుండంబునం దా వేశించిం ఆర. 5-106 

అప్పు చే. వి. 

బుణము. 

సీ, అనుదినంబును నంతకంతకు( బెరిగడి యధివతి మన్నన యక్ప) 

దీర్చ. విరా. క-బఓ05 

ఇది “అచ్చు” అను (క్రియాపదము నుండి పుట్టిన కృదంతము, మెచ్చు. 

మెప్పువ లె అచ్చు--అప్పు. 

అప్పుడప్పుడు (అప్పుడు _ అప్పుడు) 

అప్పటికప్పుడే, తతళ్షణముం 

తే, ఆప్పుడప్పుడ తలపడినట్లు లప్కుడేచి విలసిల్లు మేనుల మెట్ల 
ల ౧ య 6 

చెలువు, గలయ(6బూచిన నడ మోదువుల( దలంప6 బట్టుగానొ ప్పె 

నధిప నీ పట్టిదోయి. శల్య. 2-266 

అప్పుడు దే. ఏ. జా. ప, (త, అపొ జదు, అప్పొదు ) 

(దీని రూపాంతరములై న అపుడు, అవు అనునవి యితర విభ క్తులతో 

గూడి యుండవు.) 

27) 
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1. ఆ సమయము, ఆ కాలము. 

వ. అవ్వలనుం గనుంగొను నప్పుడు. విరా, 1-11 

క, మటీిముణీ చీకటి యప్పుడు, విరా. 8-195 

వ. ఇట్టియప్పుడు జనులు దనమీందం జాలమి వెట్టకుండటకుం గారె 

కర్మం ౨. 906 

అప్పుడు దొడంగి (అప్పుడు 4 తొడంగి) 

ఆది మొదలుకోని, 

వ. అస్పుడు దొడంగి యంతరంగంబు నిప్పలం బొర(టి నట్టయ్యెడి. 
ఇాంతి, 1-8 

అప్పులు సం. వి. స్, స్రీ. బి, 

సీళ్టు. 

వ. అవ్పుల వలన నగ్నియు (కావ్యా ణుల వలన త|లియ జాతియు 

నశళగంబుల వలన లోవాంబును నుడ్భవించె, ఉదోోం 1.186 

అ(పకంపసము సం, విణ. (అ. ఆ, అం) 

చలింవనిది. 

క. ఇశ రేతర శరకృత ళో,ణిత ధారలు నిగుడ నపుడు నిర్భరదాన, 

ద్యుతు లడర( బ్ ొలుచు నగమ.ల, గతి( బొలిచిరి వారల్యపకంపో 

న్నతులై. భీష్మ, 2.208 

అ|పకాశత్ర నం. వి. ఆ, స్రీ 

రవము? (పచ్చ: క్న్ముం 

. ఆతని యున్నెడ క|ప్రకాళశత( జన్న, నెటింగి యమ్మహి శాతుర్ణ( 

డెణీ(గ. ఆను, 4-848 

అ(పకాశము సం, విణ. (అ, ఆం అల) 

1. (పకాళములేనిది, కాంతిలేనిది, | పసిద్ది లేనిది. 

క, కలరూపగుణ దవ్యంబులు వి|కమవంతునందు భూవిదితములై_ 

నిలుచు, నవి|క్రమమ నకు నవి గభిగియు లే౩కియ న|పకాశంబు 

లగ్గున్, సఖా, 1-128 
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2, రవాన్య మైనది, రవాన్యము, 

కే. సాధు లిం్యదియవి[భాంతి సంవారింత్కు రము దెలిసి (ప్రాయ 
క్చిత్త మాచరింతు, ర | పకాశంబుగా ధర్మ మాచరింత్కు రఖల 

భూతదయాళుత్వ మార(గలదు, ఆను. 5-428 

అ(పచలితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కదలనిద్కి చలింపనిది, 

వ. అ|పచలిత విద్యుల్లతా రుచిర మూ ర్రియనచాని నొక్కకన్నియం 

గొని, ఆర, 5.178 

అ(పతర్క్య్యము సం. విణ (అ. ఆ. అ.) 

' తర్కింప నలవికానిది, ఊహింప శక్యుముగానిది. 

వ. ...ఇద్దెసకుల, జనిరన వశమే యద్భుత, మనిరూప్యం బ|పతర్క 

మది (శీరమణా, ఆను. క=300 

అ(పతికారము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

(పకి |కియ లేనిది, మాటు లేనిది. 

ఫాం [కోధం బ్మపతికార మై వ్యాదయముం గుందింప, విరా. 29-9765 

అపతికారుండు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

[వతీకారము లేనివాడు మాలుసేయుట లేనివాండుం 

క. అవమానితులై. ధరణీ దివిజులు (గో ధాగ్నిశిఖలు దీపించి మవో, 

(దివనద్వీపంబులతో, నవనినయిన( బొడవడ౦ంతళతు ర పతి కారుల్ , 

ఆర, 56-17 

అ(పతి(గహము సం, పి, అ. పుం. 

|పతి|గవాము సేయకుండుట, దానము వుచ్చుకొనకుండుట, 

సీ అధ్యాపవంబు, న(ప్రతి గవామును... -ఆ- వత్స యాచరింప 

వలయున ట్రివి. ఆనుః 8.8 

అ(పతిగహు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

'వ్రతీగవాము చేయనివాండు, దానము పుచ్చుకొననివా(ఢు, 
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తే. అతిథి శిష్టాన్నభోజులు నృపతి్యగ,వులును గం|డది సరకునేయు 

దునె యచట, ఆను, 4-68 

అ(పతిగాహకు(డు సం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

పతి గవాము చేయనివా(డు, దానము వుచ్చుకొననివాండు, 

సీ =౨.-[శుతము సంపాదించి, యతి గావాకు(డ్రైన మద్య మాంన 

పరస్త్రీ సమాగమ వై ముఖ్య,మున, ఆను, 2.63 

ఆ(పతిభు(డు సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

_్రతిభ లేనివాడు, అప్పటికప్పుడు విక సించెడు బుద్ది లేనివాడు. 

తే. ...కొంత, (పజ్జ్ఞగర వారలై న య్యవతిభులై న, జనులు దుఃఖార్హ్తు 

లగుట నిళ్ఫ్భంళయ: బు, శాంతి 1.190 

అ(పతిమము 

సాటి లేనిది, 

ఉ, ...అవ్విభుం, గకైద$ బట్ట మృవతిమ కావ్య కవిత్త్వ మవోవిభూతి 

కిన్ , విరా. 1-27 

అ్మసతిముండు సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

అసమాను(డు, సాటిలేనివాండు. 

క, *,*మహేళ్వరుం డని కొనియాడ వారు డొప్పు నృపతిముండై.. 

ఆను, 5-807 

అ(పతివారణము నం, విణ. (అ. అ. అ.) 

అప్రతిహిత మైనది, అనిచార్యమైనది. 

వ దండధరుం డ|పతి వారణజంబై_న దండంబు విధియు క్షంబుగా 

నిచ్చిన, ఆర, 1-889 

అ|పతిహతము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

నిరాటంకము, అనివార్యము, అడ్డగి ంపయడినది. 

వ. అయన న్యపతివాతంబుగా6 జతురంత భూచ[కం కా|కమించి కీర్త 

నీయులమె వ రిలుదుము, నిరా. 8.117 
శం గం 
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అ(పతిహతు(డు సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఎమరు లేనివాడు, అడ్డు లేనివాడు. 

తె. అతిరథుండు యుధిష్టిరుం డగ్నికల్పు( డావావంబున న పతి 

వాతుండు. ఉద్యో 4.2665 

అ(పతిహన్యమానము సం. విణ (అ. ఆ, అ.) 

ఆని నార్యమగునది. 

చ అమిత జరద్భయంకర విషాగ్నియు న్నపతివాన్యమాన వీ,ర్యము 
గల యట్టి సర్పములకు, ఆది, 1.127 

అపతీకారము సం, విరా. (అ, ఆ, అ.) 

ఆపతి కారము, _తికియ లేనిది. 

వ, అక గ్రార్డుం డ| పతీ కారంబులగు రోవవిషూదంబులం. గన్నీరొలుక 

రథంబు డిగ్గి కవ్వడి దెశ( గనుంగొనుచు నిట్లనియె కర్ణ, ౩3.850 

అ(పతీఘాతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఎదురులేనిది. 

ఉ. ఈతని పౌరుషం బరయ నె.దు నమాగుషకృత్య మ పతీ,ఘాత 
మనేక మద్భాతము. ఆర, 6.210 

అ|పతీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఎయింగ(బడనిది, అ పసిద్దము. 
అ | | 

ఆ. ఆpపతీత భంగియగు మందవవన విచేష్టితంబు గర మభీష్షమయ్యు. 
౬ 

ఆర, 4.405 

అ(పదకీణము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

కుడి పక్క నుండి ఎడమ (పక్కకుం దిరిగినది, 

సీ ధృతరాష్ట్ర విభుని ముదిరమున...య (పదక్షిణముగా నయ్యె 

నుల్కా పాత, మపమేఘమై యున్న యంబరమున, సభా. 2-99 
అ(పధృష్యము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఎదుర్కొనరానిది, "గెలువరానిది, 
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మ, అమరాహీం[ద వియచ్చరాదుల క కేయం ఐ| పధృమ్యం బభే,ద్యము 

== +నగ్గాండీవమన్ చాపర,త్నము. ఆది. ర=బిర్కీ 

అ(పబుదము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
కోపి, 

1. మెలకువ లేనిది. 

చ. సతతము చాల్చుటన్ వపువు సంకటపాటున బెట్టు నార్య మచ్చు 

తమమలంబు దాను దను జూడక యతుర మపబుద్ద మై, 

శాంతి, 6-17; 48 

వ, క్షరము ( తెలిసికొనుట లేనిది) 

వ. కరాక్షరంబు ల పబుద్ధ బుధ్యమాన బుద్ధంబు లను నిస్టళంబులు 

గలిగియుండు, శాంలి, 6.56 

అ(పబుద్దు(డు సం, విం అ, పుం. 

అజ్ఞానము గలవా(డు. 

వ, అతరతరంబు లపర్య్యాయ నిర్దేశంబు లకర ంబు న|పబుద్దులు 

గానరు, ” శాంతి, 6-85 

అ|పబోధము సం. వి ల్, పుం, 

అజ్ఞానము. 

ఆ. ఇంత కాల మేని యొజటు(గక నంగాభ్తిభూత యగుచు న ప్రబోధ 

కోలిత, యైన యట్టి (పకృతియే నంటి, శాంతి. 6-49 

అ(పభేద్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

భేడింప శళక్యముగానిది. 

చ, అహితుల కపభేన్యముగ. నా పదుమూ(డగు నేడు మత్చితా 
మహులు చరించి రంతయు (గమంబున నా కెలు(గంగ( జెప్పుమా. 

విరా. 1-44 

అ(పమత్తము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

సావధాను(డు [పమాదము లేనివాడు, వమటుపాటు లేనివా(డు, 

క. గతవార్ష భయ్యకోధుండు, ధృతిమంతుండు న ప్రమ త్తధీమ హి 
కె 
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తుండు నర్క| శిత ధరుడు చాంతు.యడు నగు, నత6 డవసాదంబు 

నొంద( డతులవివేకా. శారి, 5-50 

అపమత్తుండు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సావధాన. (డు, [సమాదము లేనివాడు, వమటుపాటు లేని వా(డుం 

వ. వను రాజరతణంబునకు నిలిచె నీ వ పమత్తుండ వై యరుగు 

మనిక, (దోణ. 8-807, కర్ణ, 1-261 

అ(పమాణము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1, | పత్యవాది పమాణము లేనిది, నిరా ధారము. 

వ. దురోగధనుండు నిజపురంబునకుం జని చని నడుమ విడిసిన యడం 

గర శకునిదు శా సనుల దుర్మ య్యతంబు, బటి. గాంగేయుని వచ 
ca . లు 

నంబు ల్మవమాణంబులు చేసి, ఏరా. 5-$67 

2, అ పమేయము, మేర లేనిది. 

మాలిని. అపరిమిత విభూతీ అ పమాణ సరీ తీ, శాంతి, 5-682 

అ(పమాదము సం. వి. అ, పుం. 

పొరపాటు పడకుండుట, (పమాదము లేకుండుట జాగరూకత, 

సీ (శ్రమ |కోధమునకు సంకల్పవర్దనము కా,మమునకు న పమాదము 

భయందబు,నకు4.. వై_రులు, శాంతి, 6.612 

అృప్రమాదుండు సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

ఏముబుపాొటు లేనివా(డు, జాగరూకత గలవా(డు, 

వ. పరీకీతుండు... ఆత్మర క్షయం ద|పమాదు(డై + ఆగ, 2.181 

అ(పమేయత సం. వి, అ, స్త్రీ 

అమిత తము, 

క, వ్యాసాది ముని|పోక్స మ,హోనందర్భా పమే మశారూఢ ' గుణో 
ల్లాసా. ఉద్యో, వి. 988 

అ(పమేయము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. మితిలేనిదిి ఇంతయని పరిమికి మేర్పలుప శక్యము కానిది, 
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వ, ఆప మేయ| పభావభావనాతీశుండయ్యు నప్పర మేళ్వరుం డా శీతు 

లకు నత్యంత సులభుం డని, విరా, 1-19 

లి, ఇది యిట్టిదని నిళ్ళయిఎప ళక్యముగానిది. 

వ. విష్ణుండు జగనూస్చిరి విష్ణుతనభూతంబై న మవోఖభూత పంచకం 

బ[పమయంబు గాక తక్కునేః శాంలీ. 4-838 

అృపమేయు:డు సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

మితిలేనివాండు, అ పమేయమైనవా.డు, 

ఆ. పూజ్యు(డవు పురాణపురుముండ వీళుండ, వ|పమేయు(డవు చరా 

చరంబ్కులయిన భూత రాను లచ్యుత నీయంద, పుట్టు నిలుచు 

లయము. బొందుచుండు. ఆర, 1-126 

అ్మప్రయత్నుుండు నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

[పయత్నము చేయని వాండు, 
వ. ఆ[పయత్నులకు నర్థంబు సిద్ధించుట గలుగు ధరగపరులును నీతి 

విదులునై న బలవంతులు బహుమార్షంబులగు నదుపాయ:ఐబుల 

నర్భంబు లా కాంతీంప సిద్దింపకుండెడు. ఆను, 5-429 

అపయోజకము నం. విణ. (అ. జికా, అ.) 

నిరుపయోగ మైనది, నిప్ప యోజన మైనది. 
చం ఒకనిని జంపి యిట్లు చను నుజ్జ గల శక్తి నెటింగి కర్గుం డే,టికి 

నరు మీంద దానిని గడింపక యిన్నిదినంబు ల[పయో,జకముగ( 

చేసిం గయ్యము, దోణ, 5-240 

అపయోజనము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

పయాజనము లేనిది, నివృలము, 

శే, వీని నేటికి బట్టితి వీండు ,బదికి యిచట వరించి మనకు నెగ్లేమి 

నేయు నపయోజన మిది విడువు మనిన. 

" శల్య. 2-7; ఆర, 7-86! 
2. వ్యర్ణము, (ప్రయోజనము లేమి. 

తే, = = .దింధుమి త,జనులు తగటాలి ర|పయోజనము గాగ, 

కర్ణ 8_61 
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అ(పవాసి నం, విణ, (న్. నీ. న్) 

(పవానమునం దుండని వాదు 

ఆ. ఆప్రవాసిరమైన యవనీసురుని యుద్ధ,శాలిగాని ధరణిపోలు నుర 
గ,ముల బిలాంధ కారమున నడంచిన యట్లు, మెబయనీక భూమి 

[మింగు నండు. ఆను. 2169 

అ(పశ నము సం. బెరా. (అ. ఆం, అం) 

(శోష్టము గానిది, వసిద్ధము గానిడి, ' 

వం కలియు నవ్విభీతక వృతంబు నాశయించె నది మొదలుగా విఖీ 

తకం బ( పళ _్రంబయ్యె. ఆర. 2.1890 

అ_పనసక్తము సం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

అసంగతము, ఆసందర్భము. 

వ. అ[వపసక్షంచై నను నీ యర్థంబు వినవలయునట్టిది. అను. 4-166 

అ(పసిద్ధము సనం. విణ. (అ, ఆ, అ,) 

(వసిద్దము గానిదిి పొగడ్త కెక్కినది. 

చ, ,..హరి భూరిపరా[ కమ మ పసిద్ద మే ఉద్యో. 2_810 

అ(పాకృతము సం. విణ. (అ. ఆ అ.) 

అమానుషము, అసామాన్య మైనది. 

వ, నీవృపాకృతపరుండవు.  .నావుడు, చారుండు గరున కిటసియి. 
® 09 ౧ 

ఆది. 7-199 

అపా ప్రము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పొందంబడని ది. 

క్క నానాశా(స్త్రంబుల న, శ్ఞానేకత్వంబు గనుచు న| పాష మవి,జ్ఞాన 

పరినిష్టమగు మ, నాగ్రనసముం చేర్పవే సమగ వివేకా. 

శాంతీ, 6-448 

అ(షాహప్యము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

పొంద రానిది, 
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క. విను పాణి గవాణము గే నేంయని వనితకు బుణ్యలోక మ|పాప్యము, 

శ లం 2.210 

అ|పారనము సం. వి, అన. 
థి 

 (్రార్థనములేమి, |పార్థింపకుండుట, 

క. అనవాంళారము న|పా,ర్భ్థనమును విషయము ల6 బెద్ద దగు౬మి 

యును మేఖ, శాంతి, ర్_458 

అ(ప్రియము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

_డ్రియము గావిద్కి అగి పము. 

చ ..లిపుల దుంచి యళం బిల నించె పుతుం డ్కౌక్కటి దివి చూర 
కోల్ |పియము కాకిది యపియమే తలంవగాన్ , దోణ,2-257 

క, ఒరు లేమేమి యొనర్చిన, నరవర య్మపియము దన మనంబున 

కగు( చా, నొరులకు నవి సేయకునికిి పరాయణము పరమ ధర 
పదముల శెల్లిన్, శాంతి, 5=2£0 

అ(పీతు(డు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

_ సంతో షపింపని వాండు. 

వ. అనిన విని గురుం డ్యపీతుండయ్యును గటకటం బడక యతనితో 

నిట్లనియె. — దోణ. 1-888 

క 
అపృరన సం, వ, న్ (గ్ర * 

_ దేవ వేళ్యు, అచ్చర. 

సీ. తుఠగఖురోద్ధూక ధూళి యష్పరనల చిన్ని పువ్వుల తోడ జెలిమి 

సేయన్, . ఖీష నై 1- -104 

వ. (కళ్యవుని వలన) కపిల యనుడానికి నమృశంబును గోగణంబును 
(వాహత్రిణులును ఘృశతాచీ మేనకాదు లయిన యప్సర లును 

బుట్టి రి, ఆది. 8-65 

_అప్పరత్రి సం, వి. ఈ, (స్రీ 

'దేవ వేశ్య, అచ్చురం 
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వ, దానికి భయంబంది గిలింపపతి యపవ్సర ప్రల ద_త్తపోభంగంబు 

సేయుం డని నియమించి పంపిన. ఉద్యోగి. 1-117 

అఫలత సం.వి. ఆ. (స్రీ. 

నిషృలత్వము, వ్యర్థము. 

కే శరణు సొచ్చిన రతింప( జాలియుండి, కడపి పుచ్చిన నూర్ద 3 
లోకములు దప్పు, బుణ్య కర్భంబు లఫలత( బొందు, 

ఉద్యో. 1-181 

అఫలితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఫలింపనిది, 

వ, అప్పార్థివుం దొల్లి తాను ధన మ్టించి యఫలిత (పయత్నుండ్రై 

తత్కాల జనిత వె రాగ్యంబునం దపన్వి యగుట. శాంతి, 8.166 

అఫలము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

ఫలములేనిది, నిష్పయోజనము. 

తే, అనగ్టివర్దుండు దీను. డీయనకు నెట్లు, గూంతు నీవచ్చునని మది( 

గుత్సపుట్టి, యో(డ, (పార్థన మఫలమై యేగి యజ్ఞ ,సమయ 

మున నగ్ని దనమూంర్థి నంవారించె. అను, 1-55; ఆను, 5-149 

అఫలీకరణము సం. వి. అ. న, 

నిషృలము అగునట్లు చేయుట. 

చ, దొరకొని దివ్య బాణములు ,దోణు(డు బల్విడి వై ందమాదిగా, 
నరుపయినేయ నాతడు మనంబున గొంకక త _త్తద(న్ర్రుముల్ , వెర 
పున నేసి యేసి యఫలీకరణం బొనరించి ేర్చు. ద,ద్వరళరజాల 
మున్ గురునినారిత మె యడ(గుం బొరిన్ బొరిన్. [దోణ ర్=5రిక 

అఫల్లువు సం. విణ. (ఉ. ఉ. ఉ.) 

అధిక మైనది, అమోఘ మెనది. 

వ, అట్లు ఫబ్లును నఫల్లు విద్యావిశారదుం జేసి శౌరి యశనితోడ, 

అశ్వ. లీ? 
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అబల సం. వి, ఆ, స్రీ. 

ఆ(డుది, 

సీ, తెలిగన్నుగవకాంతి పొలుపార నించుక, కనువిచ్చి చూచిన( 

గా దె యబల, "విరా, లి=క5 

అబలము నం. వి, అ, న. 

బలము లేమి, 

వ ధ రాగ్టధర్ముంబులు. =, బలాబలంబులు,.. దండంబున నమ్యుగ సమ్మ 

క్పకారంబులం గలుగు. శాంతి, 8.11! 

అబలుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

బలము లేనివాండు. 

క. కలవాడు లేనీవాండు స్కబలుం డబలుడు, మూఢ బుద్ధి _పౌఢుం 

డన(గా, వల దెవ్వరి కైన జనని, కలిమియ యత్యంత సౌఖ్యకర మై 

యుండు న్. శాంతి, 5-278 

అబహుభాషి సం. విణ. (న్, ణి. న్.) 

అధిక పనసంగము చేయనివా(డు, 

వ గురునకు. |వియకరుం డయి వేదాధ్యయన మొనరించుచు... 

యజ్ఞూఏవీతియు నబహుఖాషియు...(నై) వర్తించు |బవ్మాశారి 

అక, 2.168 

అదాంధవుడు నం. విణ. (అం ఆ, అ.) 

చుట్ట ములు లేనివాడు 

క. పంగుల మూకాంధుల విక ,లాంగులను నవాంధవుల దయం।బోశె, 

సభాం 1-44 

అవాధ్యత సం. వి. ఆ, స్రీ 

కాధింప(దగకుండుట. 

కం ఓహో, యిట్లనుట జగడ్డో వాం బిమా్యాట మజవు; దూతత్వం 

బున్, మావోత్మ్యంబును ధరో, ఈావాంబును విను మజాధ్యతకు( 
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గారణముల్ , ఉద్యో, 8-170 

అవీజుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కారణము లేనివాడు. 

తే, ఇత. డబీజుం డడేవహుం డనిం| డి యుండ, శాంతి, 6.81 

అబుద్దిపూర్వకము నం. వీణ. (అ-ర్వికా-అ) 

తెలియక చేసినది, బు ద్ధిపూర్వశ మ. గాం జేయనిది, 

వ తొలి పరిమిత్తనయండగు జనమేజయుం డను మవారాజు దన 
క బుద్దివూర్వకముగ | బివ్మావాత్య వాటీల్లినం దత్కి-ల్బిమంబు 

వాపికొనియె. శాంతి, కీ. 844 

అబుదు.డు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 
యు 

జ్ఞానము లేనివాడు. 

శే, ...విను | పబుద్దు, డన నబుద్దుండు నా నొప్పు నత(డు మజియు. 
ఆను, 4-198 

అబోధము సం. వి. అ, పుం. 

"లివి తొలగుట, మూర్చ, 

క, ఆ ధర్మనందను(డు న, కో ధాత్ఫుం డగుచు నేసి. గోదండము 

ను,7 ధరం దొరంగ( వాతం డబోధంబున. దేరి మీంద6 బొలుపణీ 

(వాలెన్. | 

"జే ఇట్లు మూర్చిల్దుటయు. కెర వేశళ్ణరుండు, [దోణ 5-55£;5 4 

ఇగ B 
అబ్బగర్భునితార గురిం వి, ఆం, (వూ. 

రోహిణీ నక్ష తము, 

అబ్బగర్భునితార మాషములు... మేలు చానమునకు. ఆర, 2-878 

అబభాండము సం, వి. అ. పుం. న, 

(బవ్మోండము. 

ఆ. అట్టు లోకక ర్రయగు నంబు జాతుండు, వట్టుగొమ్మ భావభవవా 

రుండు, వాధుని యనుమత మున నఖలాబ్ధ ఛా౦డంభు లట్టు పుట్ట 
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దు 

చేసి యత(చుచండు. ఆను. 1-884 

ఈ పద్యము “వాత (పతులలోనే లేదు” అని అనంద ము|దణము 
వారును, “పెక్కు శాళప్యత |పతులలో లేద” అని నంము వారును 

. బెలిపిరి, నంస్కృత భారత |వతులయందలి ఆనుశాననిక పర్యములో ఈ 

భావముగల శ్లోక మేలేదు. నిర్భయసాగర పెన్సు, పతిలో ఈ, అధ్యా 

యము గలదు గాని ఈ భావము గల శ్రోకములేదు. సిలకంఠరీయ వాఖ్య 

గల (పతిలో ఈ ఆధ్యాయమే లేదు, కావున ఈ పద్యము [పతీ ప్పము 

అనవలసి యున్నది, 

అబ్లజు(డు సం, విం ఆం పుం. 

తమ్మి చూరి, దవా. 

సి అబ్బజ వీడొని యది దేవనభకు( (బదక్షేణం బొనరించె దత్తణంది, 

ఆది, 8-105 

అ బనాభము సం, పలా. (అః ణు, అ.) 

నడుమ వదగాము గలది. (శ్రీకృమ్టుచ కము. 

సీ, ...అపరదినమునం దగ్నిద తంబు నబ్దనాఖథ ంబును, నైన కృష్ణుని 

చక్ర మద్భుతముగ, -ఆ-- నెగసి యఖల జనులు నీక్నింప దివ 

మున కరి? మౌన, 265 

అబనాభు(డు నం. వి. అ. పుం. 

' బొడ్డునందు తామర గలవా(డు, (శ్రీ మవోవిష్ణువు, 

ఆ. *...రవి నవా సనిభు హిరణ్యగర్భు, నబ్బనాభు. శాంతి, 4-216 

అబ్బము సం. వి. అ, న. ~ 

పదము. 

మాలిని. కమలభవ కిరీట (గామ పద్యావలీ నం,గమ నుభగవచా.క్లా. = 
విరా. 1-886 

అగ వి 
ఆబ్బముఫీ ter బి ఈ, (చు. 

వదగ్ణము వంటి మోము గలది, 
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సీ, మానిని గరువంపు మాట పొందూహించు దళితాబ్బముఖ తిన్న 

దనము మెచ్చు. విరా. 2-292 

అబ్లాకీ సం, వి. ఇ. స్రీ. 

పద్మమువంటి కన్నులు గలది. స్రీ 

ఉ యశఠకు( జటీంగి వచ్చి యిటు లాజడి చావంగనేల చెప్పు మ,బ్బాతీ. 

భవన్సనోరుజకు నౌషధమే నొనరించు. ఉద్యో. 4-885 

అదబ్దానన నం, వి, ఆ. (స్రీ, 

పదశ్షము వంటి మోము గలది. ప్రీ 

ఉ. ...ఇప్పుడ పోయి మటి య,శ్రాననం బట్టి ఇచ్చి హృదయం 
ట జ లు 

బలర౭గ ననంగ తంత వృద్యానిపుణత్వ మేర్పణిచెదం [వమ 

చాంబుధి నోల లాశ్చెదన్, విరా. 2-298 

ఇల్ల § అవని సం. వి. ఈ. (మ్రై+ 

ఆామర నమూవాము, 

తే. అబ్బి నీ తటాక తరుషండ పుష్పవాటముల నిలుతు. ఆను. 1-£85 

అ బ్రకము నం, వి ఆన, 

సంవత్సరము, 

తే. వనములందును బం| డెండు వత్సరము లలయ కజ్జాత వాన మే 

కాబ్దకంబు, పూని నిర్విమ్నువృ త్తి జల్చుదురు మీరు. ఆర, 4-66 

-అబ్బము సం. Aan లం పుం. 

1. సంవత్సరము. 

వ, ఇమ్మవానీయ చాకంబు,,. సోముడు పంచ దశాబ్దంబులు. =. 

(గమంబున ధరియించిరి, విరా. 4-122 

2 చముఘము. 

మ... నీ నేన య్య్కబ్దవితాన(బు మహో సమీరణ నీర స్తంబైన చందం 

బునన్ ? | | (దోణ, 1-192 
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అన్ది సం. వి. ఇ. పుం. 

సము[ దము. 

మ. ...[దోణు వా,హన సూతధ్యజ చేవామల్ పొదివె నిట్టస్తా'గ్టి 
నిర్ణాగ్ను( జేసిన వోహా నినదంబు లొక్క మొగి. బేర్చెన్ సర్వ 

నై న్యంబులన్. విరా. 5.187 

అబ్బు అ. (కి. 

1, సిదించు.. 
ధ్ 

ఆ అకట దినమలోన నా సైంధవుని జంప, నబ్బకున్న నతని కగ్ని 

పొర (గ,వలయు నాత( డన్ఫత వాదిగా ( డిక్కార్య, మెట్టులగునొ 

మనకు నేది గకియొ. [దోణ, లి. థీ43 

క, ఆపత్సమయంబున కౌ, చాపాదన మిట్టి భంగి నబ్బమి మలనం, 

లేపన గంధము వోవ. (గియాపరుండయి చేయునది మృచాకల 

నంబున్, ఆను, తి-లీ08ి 

2, వశమగ్సు చిక్కు, 

క, ...మోసంబుగాక ధగ్మజు( డట్లబ్బిన( బోనిచ్చుట రాధా తన 

యునకున్ బుద్ది యగునె తప్పెం దచ్పెన్. కర్మం నీ. లి 

అభంగము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

భంగము కానిది 

వ. *...ముందట నతి వాహుబలాక పూ్య్యవానన్నావా నమున్నతంబు 

లైన యభంగోత్తుంగ శృంగ సనముదయంబుల నఖిల గగవ [కోడ 

పీడనంబు సేయుచున్న దాని బుశ్యమూక శై అంబు( జేరి. 

ఆర. 6-868 

అభక్యుము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

రిన(గూడనిది. 

వ, అభక్ష్య్యభక్షణంబును నన్యభామారశమఘము మద్యపెనంబు మొదలైన 

క్చెతులు శాయికంబులు, ఆను, 5-174 
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అభయకారి నం. విణ. (న్. ణీ, న్,) 

రక్షణము సేయువాండు, అభయ మిచ్చువా(డు. 

లే, ఆచలు సూకు్యు వశేణ్యు నహ సశీర్దు, నభయ కారి నశీర్ణు నారా 

యణుని. శాంతి. 4-217 

అభయము సం. వి. అ. న. 

1. రక్షణము. 

సీ, ఓర్యక వెక్కం(డు రుర్వీళు లొక్కట( బైనెత్తి వచ్చిన భండన 

మున, చారి హేకిచ్చ!త వావానధ్వజములు, నబకిన గడుగడు 

'నఢిశి వార్కలభయంబు వే(డిన నందజ( గృపణాచి, య్ 

నీపెన్నేల యెల్ల చాన (దోణ. 2.206 

2, [పాణదానము, 

ఆ. తనయు లార్వుర నజకు మనియె నద్దేవి ద్కక్కునుజులెల్లి వారి 

కభయ మొసయ్కుమనిన నట్లకాక యని మమ్ము నలుపురం, బ్లు 

గాని తెగడ (పాణములకు. శాంతి. 1-9 

క. భయము లేమి, 

ప. కృతయాగంబునం జార్వాకు౦ం డను ద్రైత్యుండు తవం జొనరించి 

పరశ్రభవుండు పత కకం_బెన నఖల భు తంబుల వలనను నభయంబు 

వేడిన; శాంతీ. 1-269 

4: ఆభయమను వేరు గల్షిన భార్యాభర్త సంవాదము. అశ. 2.5 

అభయహ స్తము సం. పి, అ పుం, 

భయము లేదని నూచించుటకు అజదేతి[ వేళ్ళకు నిలువుగ బట్టి ముందికి 

చాచిన చేయి 

తే, కాలు తక్కువ వారలు గలయ 6 దరి వెనకంబడిపోవునెడ6 

దన్ను! గని భయమునం, (వాణదానంబు వేడిన బార డథయ 

వా న్తమిచ్చుచు దయ సెనుపార( బలుకు, బిరా, 5-125 

29 



484 అభయుం౭డు 

అభయు(డు సం, వేలా. (అ, ఉం, అ.) 

1, భయరహితుంయ, నిర్భయు(డు, భయము లేనివాడు. 

శే, ,..దమము, నాక్భతులు భీకి( గల పుణ్యు( డభయు ( డ హక 

మల వలనను నా ముమ్మికమ ల వలన్క శాంతి మంగళవిధి బోధ 

సౌమ్యమూ రిం శా.తి 4.864 

2. కురుకుమారు(డ్కు గాంధారీ ధృత రాష్ట్రల కోడుకులలో 68వ 

వాడు, ఇత(డు (దోణుని నాలవనా(టి యుద్ధమున ఖీమునితో. బోరి 

రౌ దకర్మయను తముత్చినితోడను దుర్విమోచనుండు అను అన్న 

తోడను మరణించెను. ఆది, 5-102; దోణ. 4-112 

అభవము నం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పుట్టువు లేనిది, 

అమృతము నభవము నజరము, శాంతి, 6-18 

అభవుడు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

{+ పుట్టుక లేనివా(డు. 

ఈశానుడు నభవు(డు నమృతు(డు నైన శివుని. శాంతి, 6.456 

అభవ్యుండు సం. విణ, (అ. ౪. అ.) 

నిందితు(డు, దుష్టు(డు, 

క, పరమ మునియగు నగస్త్యు(డు, పరోవకా రార్థకృతి నభవ్యుం 

డగునే, శాంతి, $296 

అధావము నం. వి, అ, పుం, 

1. లేకపోవుట, లేమి, 

వ. కౌంకేయా(గజుండు సంతోషించి జీవనాభావంబై నచో కతియ 

కరాస్ట్రమష్టానంబునకు శ క్తుండగు వి|పుం జెట్టు [బదుకు వా(డని 

యడిగిన భీష్ముం డిట్లనియె. శాంతి, 2-848 

బి, నాశనము. 

ఉళ్ళాహ ; గో, శావిలత్య ముడ్గుప బూని యరుగు ధెంచితిన్ 
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నుళా, భావజ సత దుఃఖ వారి పారమెయు పు తికా. స్త్రీ) 1-66 

ల, అనిత్యము, 

వు అనేక వాక్యంబుల నాత్యకు నభావంబు శరీరమునకు భావంబును 

గలుగమి చెలిపి, థీవ. 1-196 

అకతావితము నం, విణ. (అ. ఆ, అ) 

ఖఇావింపంబడనిది, 

క, నీవట్టిండ వగు కెబు(గవ్ల;, భావంబున సంళయమును భయమును 
బాల్యం, ఖా వేశింప(గ(జేయ న,భావిత నిశ్చయుండ వగుట( బరమ 
మునీం దా. శాంతి. 6-259 

అధికాండీ సం. వీణ. (న్. ణీ, న్.) 

కోరు వాండు. 

చ. ...జనమేజయుండన్ జనపాలుం డుత్తమ్కస్తుతమతి దీర్చనత్తి 

మజితుం డోనరించె ళుఖా థి కాంకి యె. ఆది. 1.82 

అభీఖ్య నం. వి, ణ్, (ప 

నామము, పేరు, 

తే, ఇంతయును మన్మయంబ యే నిరువదియు, నాల్గు నగు తత్త కోటికి 

నాధుడైన, పంచ వింళ కా భిఖురిండ బరమ పురుషు డనియు నా 

చేరు మణి పర మరయలేదు. శాండ్. 6.80 1 

అఖభిగతి సం. వి. ఇ. త్ర. 

పౌ _ప్తి, 

తే. ఆంకలేక యెవ్యాని జలాశయమున, మండువేసవి యందును 

మనుజకోటి, యవభ్యథస్నాన పానంబు లాచరించు, నతడు 

వెండ(డు విషమదుర్లాభిగ తులు. అనా, 2.886 

'అభిగమనము సం. వి. అ. న. 

1 ఎదురుగా. బోవుట. 

వ్ల. అటభోయిన జన(బుల వలన వైచి వీర్యండు పొధికఅనికి వచ్చు 
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చున్నాండని విని తదభిగమనోన్య్ళూఖుండై (అజాత ళ తుండు) 
స్రీ 1-116 

2, పోవుట, 

వ, తీర్చాఖిగమనంబున మహోభిష నాఖాగ భరత భగీరథ ముచుకుంద 

మాంఛాత్భ సగర సార్వభౌమా స్టక రోమపాదుల యట్ల శతు 

జయంబును సర్వలోక నుఖంబులు( బడయుదురు. ఆర, 2-806 

శీ పొందు, సంభోగము. 

అతిదూప్యంబగు పరచారాభి గమనంబు దగదు. _ ఆను, 2.172 

అఖిగమించు సం, స, కిం 

పొందు, సంభోగించు. . 
వ. అపత్యార్థం బగ న్త్యమవోముని లోపాము[ ద నభిగమించుటయు. 

ఆది. 1-88 

అభిగమ్యు(డు సం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

పొందందగినవాండు, (పూజ్యుండను భావముతో ఇతరులు తన్ను సమీ 

పించుటకు( దగిన చా(డు- పూజ్యుండు) సమీపింప(దగిన వాండు. 

వం కృష్ణుండు పాండవ కా ర్యార్థ ంబుగా మన యొద్దకు వచ్చుచున్న 

వాడు నేడు కుళస్టలంబున విడినె, కేపిందులకు వచ్చునని వింటి 

మిట్టి యాశ్చర్యంబు నుం గలదే సర్వలో శా భిగమ్యు(డ గు నమ్మ హా 

నుభావునకు మన మభిగమ్యుల మెతిమీం మన కింగకంకును బం 

య్యది. ఉద్యో, $8149 

అభిఘట్టనము సం, వి, అ. న, 

సంఘర్ష అము, ఒజరయిక. 

చ. సరభసవృ త్రి బాండుసుత సైన్యము లొక్కట నేచినం గడుం, 

దిరమయి నీ బలంబులు మేవ క నూపిన జావ్నా వీనము,ద్దర 

యమునా థఖిభఘట్టనముతో నెనవచ్చె. | (దోణ. 8-117 

- అధిఘాతము సం, వి, అ, పుం. 

(వేటు. 
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ఖీముగ దాభిఘాత౦లున దుర్యోధనుండు తొడలు విటిగి పడిన. 

ఆది, 1-52 

అధభిచారము సం. వి, అ. పుం. 

ళ్యతుహింసార్థమై చేయు కర్మము. (శ్యేనయాగాదికము) మారణ 
కరము, పంపకము, 

వ. అకాల ఫల నంయోగలబున( బుణ్య లోకంబులు వడయుదు; రంగు 

ననూయాభి దార దర్ప వై శున్య విగవా | కోధ మవ మత్సర భయ 

సంతాప వ్యాధి |పజాక్ష యేం దియకయంబులు లేవు. ఆర 8ి-$8' 

అభిజనము సం. వి. అ, పుం. 

కీ ర, గౌరవము, 

కం ను తామవుతు(ం డభిజన,పాత్తు)0డు విచి తవీర్యు పౌతు(డు 

కుభచా,రిత్తు9ఎ డి విజయుండు మ,త్పుత్త్రికి వరుడయ్యె పెట్టి 

పుణోస్రదయ మో, ఆది. 7-288 

అఫిజాత సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1 పుట్టినది, 

తె, హీనవంశాభిజాత, నైన పతీ పత్నినగు నన్ను, విరా. 2-50 

లి పూజ్యురాలు. 

ఆ. యజ్ఞ సేను కూ6తు నభిజాత నాతని యజ్ఞ వెది నుదితయయినదా ని, 

ననఘ విధి వివాహమయి పాండునందనుల్ మిగుల మిితబల 

సమృద్దులయిరి, ఆది. 6.165 
© 

అఫీజాతు.డు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

గొప్ప వంశము. నందు బుట్టినవాండు, వూజ్యుండు, 

మ. అభిజాతుుడవు ధర్యశీలుండవు నీయందై న సంబంధ మిం దీ 

రమ్యం బనురూవ మిష్టము. అడి, 8-62" 

అభిజిత్తు సం. వి త్. పుం. 

ఒకానొక నమృతము- ఉత్తరాషాఢ చతుర్ధ పాదము (శ్రవణ [ప్రథమ 
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పావమును గలిసి యేర్పడు నక|కము. ఉత్తరాషాఢ తుదిని పదియేను 

గడియలును |శవణము మొదట నాలుగు గడియలును గలిసి యేర్చడు 

నత్యశము అని కొందటు. దీనితో /లసి నక్ష్యతము లిరువదియెన్మిది 

యగుచున్నవి. కొన్నివట్ల యీ నక్షత్ర మునకుకు వరిగణనము గలను, 

ఈ నక్ష[తము రోహిణి చెంత నుండును. ఇది చం్యదున కందజికంశు 
తానే (పియవల్లభ గావలెనని తల(చి తపన్సునకుం బోయెను. ఆ స్థాన 

మున( గుమారస్వామి నిజ 'భర్తలచేం బరిత్యజింపంబడిన వారును దనకు 

మాతృసములు నగు అఆర్వురు కృ త్తికలను నిల్పెను, 

. ఆను. 8-169; అరం 5-244 

అభిజ్ఞము సం. వీణ, (అ. ఆ. అ.) 

చాగుగా( దెలిసినది. 

క, విజ్ఞానానందరస్యాా,భిజ్ఞ వాగయ కమల వాంన. విరా, 8-2556 

అధిజ్ఞానము సం. వి. అ. న. 

1. గులుతు. 

వం పొంచజన్య రవాఖిక్షానంబు నవిశేవంబుగా నతనిబేత వినికొని 

త తా లంబున నాలంబులోనికి నరదంబు గొనివచ్చెద ననియె, 

[దోణం 2_856 

2. ఆనవాలు, 

సీ, ఆద్దేవి( గని యతం డట్టు చెప్పిన మున్వివల్లభ నా కానవాలు 
చెమ్ము, నృపుపాల ననియె న న్నెలంత యుదంకుండు, నమదె:చి 

విభు నభఖిజ్ఞాన మడి”. అశ, 8.95 

ర్, నిదర్శనము. 

వ, అట్లు నియోగుల కపటోపాయంబునం గాకి మృతంబగుట సాభిక్షా 
నంబుగా నెలింగించి. శాంతి, 21-806 

క్ 

అభిజు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
“ఇ 

తెలిసినవాడు, 

ఆఖల ధ రాగ్రిభిజ్జు( డగు వరాశ రాత్మబుండును, 
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అభిత పము సం. విణ. (అ, ఆ. అం) 

మిక్కిలి పరితపింపంబడినది, 

ఆ- భూళ రాళ తొల్లి పుట్టి బుభుడాభి,శ_వ్రమయినం ఆరం 1-88 

అభితప్పు(డు నం. వీణ. (అ, ఆ, అ.) 

మిక్కిలి త పింపవ(బడినవా(డు, 

ఆప్త [తళో కాభిశపు(డైన యతండు గనలి. [దోవ 5-73 

అభితరృణము సం. వి. అ. న. 

తృప్తి నొందించుట, తృప్తి. 

క. వకు దపశ్చరణంబున, దానంబున గురుజ నాభి తర్పణమున నిత్యా 

నూన (వళ శీలుండ, కొర, కీ 859 
ఓం 

అధితర్పితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

మిక్కిలి త్భక్షి నెౌంది ంవ(అడి;ది, | 

స అనవర తాన్న దా నాఖితర్చిత మునివ పజనాళీః పవి తమూర్తి, 

ఆది. 5-84 

అధితాడితుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

బాగుగా. గొట్టబడినవాండు . 

వం అట్ల వ్వీరుండు విరథుం డగుటయుం దటిమి యద్ద నుజుండు గచాం 

తర పాతాభితాడితుం జేసిన, (దోణం 5.298 

అధీదారణము సం. పి, అం న, 

చీల్చుట, [వచ్చుట 

ఉం. ఘోరగచదాభిదారణ విఘూర్జ్మిత ఛా తవ కుంభి కుంభముల్. 

(గచా విచారణ అని కొన్ని | పతులు) ఆర, 6.187 

అధిధాన సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

పేరు గలరి. 

వ, పంచశిఖుం డను మునివరుండు మహిం దిరుగుచు.డి మిధింకుం 



440 అభీధానకము 

జనుచెంచె నతండు కపిలాఖిధానయగు గురుకుటుంబిని చన్ను 

గుడిచి పెరిగిన వాండగుటం గాపిలేయుండు ననంబరంగు, 

శాంతి, 4-848 

అభిధానకము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

"వేరు గలది, 

పార్వత్యభి ధానక మాధుర్యధుర్యం అశ. 1.1 

అధిథానము సం. వి. అ. న. 

నామము “పేరు. 

వ. నేను సె నై రం ధీజాత సంభూత -_ నభిభానంబు మాలిని, 

విరా, 1-818 

అధభినందనము సం. వి. అ. పుం. 

పొగడ, (పళంస, 

తే, నీల మూరింటో నచ్చరలేమపిండు, బలసి యభినందనము చేయం 

బొలిచె. శాంతి. 3-383 

అఖినందించు సం. న, 1కి. 

1. పొగడు, (పళంసించు. | 

క, ధనదారాదికముల స్కెవ్యనికిని రక్నిచికొనంగ వనమే రజ్కాఘనుం 

డగు పతి గల్లినయగా, కన(డే శు కుండు సుమతు లభి కందింపన్ . 
శాంతి. 2.191 

క, కొందటు కర్మకరణ మభినందింతురు వారలకు జనన మరణ 

ములం బొందక పోరాదు, శాంతి, 5.126. 

అ. కి, 

2, సంతోషించు. 

వ, ..:పాకశాసనుం డతని వివేకపాకంబున కచ్చెరువొంది యఖి 
నందించి యతని కిట్లనియ. శాంతి, 4-448 _ 

అభినందితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

ఆధభినందింప(బడినది, 
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సీ దివన ముఖాభినందిత చ| కయుగరకం,బుల యను రాగంపు( దోవ 

నంగ. విరా, 2-241; ఆది. 6-6 

అభినందితుడు సం, విణ, (అ, ఆ, అ.) 

అభిశకందింప(బడిన వాడు 

వు ఇట్లు పురంబు వెడలి యతండు కురుపతి కడ శేశెంచి పీతులడగు 

నతనిచేత నభినందితుండై. లోకంబు నవలోకించి. 

(దోణ. 1-27, అళ్వ. 8-186 

అధినంద్య నం. విణ. (అ. .& అ.) 

అభీనందిం-(ద గినది. 

క, నీ నఠిడనులయందుం కౌత్తు)ల,యందును నభివంవ్యవగుమ 

యని దీవించెన్, ఆది, 8-6 

అభినంద్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆఅఆభినందింప(దగినది, 

శే. తప మ,నంగ వేటొంజె ధ ర్యాఖికంద్య హృనయ, ఆను, 4-684 

అధినయము నం. వి. అ. పుం. 

తనయొక్కగాని యితరులయొక్కగాని భావములను చెలుపు శరీర చేష్టా 
విశేషము, ఇది నాలుగు వీధములు. 1, ఆవోర్యము- భూషణాదులచే. 

గలిగినది, 2. వాచికము- వాక్కుచే6 గలిగినది, లి, అంగికము= అంగము 

చేశ. గలిగినది. ఓ సాత్వికము నత్త్వముచేత గలిగినది, 

క, వి|శుత వావ్య-బులు మంజుకుతి సంభావ్య గీత నుగతులు 

సద్భా వా శయములం దజ్జన్యరసా శయములువై న యభిశయంబు 
'అెజు6ంగుదున్. ఏరా. 1-241 

అభఖినవము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సీ, కలపంబు లభినవ గంధంబులుగ( గూర్చి తనువున నల(దుదు ననువు' 

గాగ, విరా. 1-107 
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అధినిరతము సం, విణ. (అ. జ, అ.) 

మిక్కి లి ఆన క్రిగొన్నది. 
ఉ. దయా భి0రతస్థితి నీవు... సర్పయాగ ముడిగింపుము 

అది. 2-280 

అభినుతము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

పొగడ (ఖఅడినరి, 

"లే బిధుజనుల, నందఅను తత్త దొదిత్య మధికుతమ గ, నాదరించి, 

అశ్వ థి.10 

అభినుతి సం. వి, ఇ. స్రీ. 

స్తుతి, పొగడ్త 

సీ. ,..మనను నించాఖినుతులు హింసయు నాత్మ (పళశంసయు లేవ 

శాంతిం 6-228 

అభిన్నము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

"వేలుగా నిది వకరూపము గలది 

క. ...అఖిల జన,దభిర్న రూపునకు భావనాతీతునకున్, విరా. 1-83 

అభిపన్నము నం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

పొందినది 

తే. ఒదపు వృతు ర_క్తమున బుద్భుదము లెస(గ, పుట్టకొక్కులై_ 

యవి జనభోజ్య ఇావ, మొంది వి పాదిక ద్వి౪యోగతాథీ,పన్న 

ములు గావు ధర్మ సంపన్న చరిత, శాంతి. 6-488 

" అధిపూజితము నం. వీణ, (అ. ఆ. అ) 

"ల స్సగా. బూజింవయబ*ీనదిం 

క, భూపాలక వల్ల భాభివూజిత చరణా, స్రీ 1.173 

అభిపూజితుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

లప్ప్బగా6 బూజింపంబడిన సాడు 
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వ. వచ్చి యభిపూజితుం డై. నమున్న తాసనంబున నుష్న య మ్మవో 

త్యునితో శు|కుండు, శాంతి. 5-408 

అభలిపాయము సం. వి. అ. పుం. 

తల(ను, ఉ దైళము. 

నా యభ్శిపాయంబు వినుము. కర్ణ, 1-262 

2, కాత్సర్యము, భావము 

వం పాండవా గజా నీ మనంబుక నెకొలుపు మిక్కథ యభి వా 

యంబు, అను, 1-88 

లి. వృత్తాంత ము, 

వ. నాకు ననవరతంబుము (శ్రీ మవోభారతమునందలి యభ్మిపాయ జు 

విన నభిలావ వెద్దయె యుండు. ఆది 1-11 

4. సమ్మతము, ఇప్టము. 

క. మాయందు లేని గుణములు మీ యనురాగమున(6 జేసి మిగిలి 

వెలిం౫న్, మీ యనుగతి మాకు నభ్యిపాయము వనవాస భర 

మోపుదు రే, ఆర, 1-4 

అభిభవము సం. వి. అ. పుం. 

పరాభవము, అనుమానము, 

లే, ఏకు (సిరి) వచ్చుటగోరి కాడే తపంబు, లాచరింతురు నన్నిట్టు 

లభిభవించుు టుఅవె మీ కన్న న|ధువ మొల్లమనట, యభిభవమె 

నీకు. బోలిన యచటి కరుగు. 

క, అని గోవులు వలికిన సిర, విని మీచే నిట్లు పరిభవింపయగబడి యేం, 

జనినను నెవ్యరునున్ 7ఇ_కొనరు శరణ మడుగు వేండికొనియెద 

మిమ్మున్. ఆను. లి=114,115 

అనుభవించు నం, స. కి. 

పరిభవించు, ఆవమానించు. చూ. అనుభవము. ఆను, 8.114, 115... 

శే. పరంగ నమ్మధుకౌ టథానురల సుతుడు, సుమ్మె ధరణీళ ధుఃధు, 
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డన శూరవరు(డు, వాడు వరగర్వమున( జేసి 'వా(డి మిగిలి, 

యమరపకి( దొట్టి వేల్పుల నభిభవించుం ఆర, 4-40! 

అధిభాషణము సం. వి, అ, న. 

వచనము, సంశావణము. 

ఆ, అగ్ని దేవు. డనృతంబునకు వివ శాపమునకు వెజచి. శాప 

భయము, దీర్చుకొనంగం బోలు. దీర్పరా దనృళాభిభాషణమున 

నైన పాప భయము. ఆది. 1-129 

అఆధిభూత సనం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

పొంద (బడినది. 

ఆ. ఇంశకాల మేది యెబు(గక నంగాభిభూత యగచు నృపబోధ, 

కలితయెన | పకృతి యేనంచు నిన్సంగ, బోధ మహిమ గానం బోల 

దయ. శాంతి. 6.49 

అభిభూతు.డు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. వంచింప( బడినవా(డు, అవమానింప( బడినచా,డు' 

వ. ధర్మతనయుండు పిశామహుతో ధన త మ్తైలిభూతుండగు పురుషుం 

డేమిట నుఖ యగు, శాంతీ, 4.89 

లి ఆ| కాంతుండు 

న శివుడు దవంబు నేయ దదీయ సంవిశాఖ్యం బనుభవించి 

యయ్యనలంబు గడచి యరుగుచుండ నేను ఏ బథి శ మాభిగూతుండ 

నగుచు విడువక వెను బోవుచుండితి, ఆను, 1-856 

అభఖిమం(తించు సం. న. (క్, 

మం తముచే సంన్క్మరించు, 

వ, చానిం బుచ్చికొని యభిమం తించి చండ కెళికుండు బృవాదథున 

కిచ్చి యీ ఫలంబువలన నీ కొక్క పు తుండుద్భ విబ్లునని చెప్పిన, 

నభా. 1-148 

అభిమం|తితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

మంత్రముచే సంస్కరింపంబడినది. . 
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వ. శేజోమయ బయిన మార్గజ(బు పర్జన్య మం తాభిమం తిళంబు 

గావించి మహీతలంబు గాడ నేసిన భానురచ్చాయంబగు 

తోయంబు ధారారూపంబున దివ్యగ( ధరపోపేశంబయి యె సిన, 

ఫీష్మ. 8-429 

అధిమతము సం. పీరా. (అ. 6, అ.) 

1. సమ్మతము, ఒప్పుకొన(బడినది. 

ఆ, నాకం జూడ మళశ్చ్య నరపతి నద్దర్మ,వ_ర్డి, +. యతని పాల 

నందల దగ,వై న పనుల నిలుచు టథిమళ బు. విరా. 1-64 

అభిమతౌర్థము సం, వి. అ. వుం. 

కోర(బజిన వస్తువు. 

వ, కవిగాయక పమ ఖ ల విద్యజ్ఞనంబులు పాఠకవాంళిక వైణి 

కాది వినోద ప్యాతంబులు నపృరమేశ్వరుం గానవచ్చి (పొద్దు 

పుచ్చి యభిమళార్థంబు వడసి చనిరి ఉద్యో, 8-282 

అభిమన్యుండు సం. వి. ఉ. పుం. 

(శ్రీకృష్ణుని చె ల్లెలగు నుథ|దకును పొండురాజ పుతుండగు అర్జునునకును 

కుమారు(డ, 

భయములళేనివా(డును [(కోధముగలవాండు ను నగుటచే నితనికి అథి మన్యు 

డని "పేరు వచ్చెను, 

శ్లో, అభీశ్చమన్యు మాంశై వ తత్త మరిమర్దనమ్ 

అభిమన్య్యురితి (పావు రార్జునిం పురువర్న భమ్. 

నం. భా. ఆది. 247-868 

వయో నిర్ణయము. : అభిమన్యుని వయస్సు ఇఃతి యని నిర్కర్న గా వచిం 

చుటకు ఆం|ధదభార తమున నాధారము లేవియు గానరావు సంస్కృత 

భారతమున ఆదిపర్వము 6వ అధ్యాయ మున అభిమన్యుని జనన 

ముకు గుఠించి చెవ్వు సందర్భమున చం|దు(డు సురలతో( దన 

పు(తుండై న వర్చుంయ భూలోకమున దేవహితార్థ మర్చునుని కడుపున 

జన్మించుననియు నతనీకీి. బఐదాఅవ యేట యుద్ధము జరుగువనియు నా 

యుద్ధమున ననమాన (పళాసంబు వెలిబుచ్చి దుష్ట సంవోరం భొనరించ్చి 
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యసువుల వదలుననియు( జెప్పెను. దీనిని బట్టి చూడ అభిమన్యుని యాయు 
ర్షాయము పచదాయి వత్సరములని నష పడుచున్న ది. 

ల్ 

అభిమన్యునకు( బదాలు సంవత్సరములే యాయుఃపరిమితిమైన యెడల 

వనచాసాజ్ఞాతవానమ'లు పదుమూండెండ్లును ఆజ్ఞాత వాసానంతరము 

యుద్ధారంభమ నకు నాలు మాసములును గడవంగా వనవాసారంభము 

నకు ముందు నభిమన నకు రెండు నంవశ్సరమల యాజుమానముల 
వయస్సే యుండవలయును, తరువాతనే యుపనయనాదులు జరిగియుండ 
వలెను, అర్జునండు ధనుర్విద్యయు వనావాసమునందే నేర్పియుండపల 

యును. కా మ్యుకవనమ:దు. గొన్ని నెలలున్న వెంటనే సుభ్యదాభిమన్యు 
లను గృష్టు(డు వెంట కొనిపోయెక్తు కావున పవవాసమునందు 

'ధామ్యుచే. జౌలోపసనయనాదులు కావింపంబడుట అర్జునునిచే ధనుర్విద్య 

'నేర్పంబడి “|ప్రవీర వైరి పతాకినీ భేద మార్గములెల్ల నభేవ్య విక్రమ సంప 

దన్” (ఆది. 8-227) శేర్చుట పొసంగనేరదు. అదియునుగాక |పతివింధాగ్టి 
దులు అభిమన్యుని జననానంత రము పుట్టినటుల. గలరు. (ఆది, 8-228) 

దూసన్టిత సమయమున గుమారులు గలరు. చారు నీతివ్మికమ స్థిరులని 

| చౌపది వాకొన్నది. (ఊఉ 8-108) వారును యుద్ధమునందు( చాల్లొ 

నిరి. అభిమన్యునకు( బదాజీం డ్లంగీకరించుచో (చౌపది మయైదవ కొడుకు 

నకు బదేండ్స వయస్సు నంగీకరింపవలెన, అతండు యుద్దము చేసియుం జె 

గావున నదియు( బొనంగదు. వనవాసమునందు (బహ్య చర్య, నిష్టులగు 

పాండవులకు సంతానము గలుగుటయు.( జెప్పరాందు. (ఒక్కా కారణం 

బున నుద్దతులగు విరోధుల చేతం బతుల సన్నిధిం [దలవట్టి - యీడ్వంబడి 

వనంబున కరిగి |వతంబుమె వల్ల భసహితంబుగా వన్యావోరంబులం 

గాలంబు గడుపుచు |బహగిచర్యంబు నడపితి (విరా, 1-ి1కి). (శ్రీముదా 

మాయణ మ. నందు. గెనల్య (శ్రీ రాముని వయస్సు గుణించి చెప్పుచు 

ఉపనయనమ. ను |బధానముగా జేసి చెప్పినట్టు ఇచ్చటను ద్విజత్వారం 

భమునుండి పదునాలు సంవత్సరములని (గహించుచో నొకవిధముగా నరి 

పడ ను. లేనిచో నాయా నందర్భములంగల కథల జూడ నిది పొనంగుట 

బేదు. అభిమన్యుడు సర్వధనుర్విదాన కోవిదు(డైన పిదప ఖాండవ 

దవాన మర్గునునిచే జరిగినట్టున్నది. (ఆది. 8-287, 228) అయన నా సమ 
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యమున నభిమన్యుని వయస్సు 18, 14 నంవత్సరము లైన వైయుండ 
వలయును. మళేమన ఉపనయనము శాగిది ధనుశ్వేదాభ్యసనము జరు 
గదు. అ(న్ర్రమంతము లభ్యసింపరాదు. త|తియుల యుపనయన వయన్ను 

11 వ సంవత్సరము, 

ళో, గ ర్యాష్ట మేళ్లే కుర్వీత [వాహ్మణ సో్యోపనాయన మ్ 

గర్భాదేకాద శే రాజ్ఞో గర్భా త్తద్ద్వాద శే విశ (మనుస్ట్భతి) 

ఖాండవ దవానానంతరము మయనభ నిర్మించుటకు వదునాల్లు నెలలు 

పట్టినవి. పిదప రాజసూయము జరిగినది. తర్వాత నరణ్యవాసము, ఇవ 

న్నియు జరుగుటకు ఖాండవ దవానము నుండి మూడు సంవత్సరముల 

కాలమైన పట్టక తప్పదు. ఆరణ్యవాసము పదిరెండు నంవత్సఠరములు, 

ఆజ్ఞాత వాసము సంవత్సరము, పిదప యుద్దమాటు నెలలకు | వారంభము, 

ఇవన్నియు జూడ నభిమన్యు(డు యుద్ద కాలము నా(టికి 80-81 సంవత్స 

రమ.లవా( డై యుండక తప్పదు. 

భాండవ దవానమునకు( బూర్వ మే అభిమమ్యండు చౌలోవనయ నాదుల 

నొంది శస్తాగన్ర్రకోవిదుుడయ్యనని చెప్పిన వాదము [శోసివేయవమా 
ఆ మైన ఆభిమన్యున కివన్నియు( బాండవులు తొలుత కామ్యక వనమును 

వదలు నప్పటికి జరిగి యుండవలెను. అచ్చట కృష్ణుండు వచ్చి సుభ దార్జు 

నుల. దీసికొని వెళ్ళినటులం గలదు, ఆభిమన్యుండు తండి యొద్దనే ధను 

ర్విద్య నేర్చినట్టుండుటచే నావైన నది పొసగదు. తొలుళ( అాండవులు 
కామ్యక వనంబునందు( గొన్ని నెలలే యున్నటుల ధర్మరాజు ద్వైత 

వనమున కరుగుచు. జెప్పిన కార్యముల వలనం చెలియుచున్నది. ఆ ట్లిచో 

నభిమన్యు(డా కాలమున కై నను పదునా లేండ్ల వయన్సు గలిగి యుండ 

వలెను, ఆంతమా[తము లేనిది విద్యాకోవిదశ్వమల్బదు. వైగా ధర్మ 
'రాజాదులు ఆద్వైత వనమున నున్న కొంత కాలమునకు విల రామక్చష్ట 

సాత్యకులు వచ్చిరి, ఆప్పుడు సాత్యకి “-కకయ సృంజయ పాంచాలవృష్టి 

భోజూంధక వీరులుం గృష్టాను మతులయి యుద్ధంబున ధృత రాష్ట్ర వుతు 

లను ఖీష్మ|దోణ క ర్ణాదులను వధియింతురు. ధర్భరాజు దమ్ములుం 

చానును సమయా బ్దంబులు సలిపి ఠాజ్యాభిషి క్రుండగు నంతకు నతిరథు 

.నభిమన్యు నఖిలరాజ్య రతకుం జేసియుండుదము” (ఆర. 8-168) అనెను, 
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అళిరథు:డయిన అభిమన్యుడప్పటి కంత వయస్సుచా(డై యుండవ లనోః 

అట్లు చూచినను యుద్దము నా (టికి అభిమన్యుని వయస్సు 27, 28 సంవ 

తరముల కే మాతము తక్కువ యుండదు. ధర్మ రాజాదులు 72 సంవ 

తరముల 'వారగుటశే వారకి ముప్ప దేండ్ల యభిమన్యుండు బాలుండుగాక 

మఅవరగును ? ఏబదియైదే డ్డు నిండిన నవాడేవుండు కుంతికి కడు పసి 

బిడ్డగా ( గన(బజె(గ చా. (విరా, 2-218.) 

సంస్కృత భారతమున జెప్పంబడి; పదాజు నంవత్సర ముల గుజించిన కథ 

యాం | ధభారతమున( గానరాదు. అందుచే నది [పకి ఫ్రమనియో లేక 

య గా హ్యమనియో నన్నయ భట్టారక" (డు [తోసివేసెనే మో యెటుంగ 

రాదుం 

'అభిమానము సం. వి, అ. పుం. 

1. ధనబల కులాథికారాదుల వలన. గలుగు దర్పము, గర్వము, 

చం ++. వృథాభిమాన దు,రగాద బహు భాషియెన కురురా జెచటం జను 

చున్న వాడెకో. విరా, 4.245 

2. ఆత్మ గెరవము. 

చం ...భీష్ము( |బథనంబున నాతడు సంప “గౌరవుల్ మనరని 
తోశె నాకు నభిమానము. గాచుట3ై వేనంగదన్. 

| |దోణ ర వతి 

శీ, మమత, మమకారము, నొదియను భావము. 

క, ఆరయ న ధ్యాత్మ మహం,కారం బధిభూత నామకం బభిమానం; 

బారూఢయశః వపఠరమోాదారా రుద. డధిద్రైవతంబన నెగ 

డున్. శాంతి. 6-98 

అభిమాని సం. విణ. (న్. నీ. న్) 

1 ౪థభివూనము గలవాండు, గరి. 

కీ చగా|గజుండును రూపాభధిమానియు, విరా. 2.22 

2, మనుకారము గలవాడు, [వేమ గలవాండు. 

కే, వినుము చేవోథిమానికి వీసినెల్ల, దొజంగ దొరకొన నెంత శాంతు 

నకునై నః శాంతి, 4-284 
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శ 

అభిముఖము సం. విణ. (అ, ఆ, ఈ. ఉ.) 

(ముఖము స్వాంగము కానప్పుడు (స్త్రీలింగ మాకారాంతమే యగును 

1. ఎదురు ముఖము గలది. 

వ నమస్త జనంబులు( దదభిముఖులయి భ_క్తియు క్రిం దిత్ఫ్యుశ్తానంలు 

సేయం చానును గర్జియ డిగ్గి. వీరా 1-187 

బి, ఎదురు. 

వ, విరాట కన్యకల యాట జాచు చందంబున నందు బుళందర 

నందనం గనుంగొను నప్పాంచాలి నాలోకించి యతండునుం 

చారును దదిఖిముఖంబుగా వచ్చి యక్కన్నియ లిట్లనిరి. 

సభా, 3.18 

అధిముఫి సం. వీణ, (అ. చ, అ.) 

ఎదురుగా నిల్చునది. 

క. పురువూతున కభిముఖమై, కరములు మోడ్యుటయు నతడు 

గారవమున, శాంతి, లీ-7 

అఖిముఖుండు సం. విణ. (అ. ఆ, ఈ. ఉ.) . 
ఎదురుగా నిల్బునది. 

క, పురుహూతున కభిముఖయై, కరములు మోడ్ఫ్చుటయు నతడు 
గారవమున, శాంతీ* 5-/ 

అభిముఖుడు సం. విణ. (అ. ఆ, ఈ. అ.) 

(ముఖము స్వాంగము కానప్పుడు (స్త్రీలింగ మాకారఠాంత మే యగును 

1. ఎదురు మొగ మెనవాండు, సము్యుఖుండు. 
వృ వారల కఖిముఖు లై పాండునందను లందలు నిట్టనిరి. 

బిరా, 1-178 

బి. పసన్ను(డు, 

“వ, నిత్యనివుణా రాధనంబున ధృతరాష్ట్ర స; నభిముఖుం గావించి. 

- ఉదో[, t- 28) 

29) 
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శీ. అనుకూలు(డు (వ్యతి. విమఖు(డు) 

ర్ం దూ్యూతార్థము తత్కిత వాహూతు(డనైై జూద మాడకుండుట 

ధర్మా; వేకం బని యభిమ ఖుండై, యాతనితో నలుడు జూద 

మాడ? గడం గెన్, ఆర, 2-59 

అధియాతి సం. వి. ఇ. పుం. 

శతువు. . 

చ, పలువురు రాజులం దునిమె బల్లిదు, డాత(డఢడు పిన్న పాపండే, 

యలుగుల పాలు సేయ ఈ ఖియాతులు పువ్వుల కోల సాంశునే. 

(దోణ. 2149 

అఫియు క్రి నం, విం ఇ, (స్రీ. 

1. కూడిక, పొందిక, కర్గియుండుట, 
వ. దుర్యోధనుడు విచారాభియు క్రి నున్న యవసరమున, కర్ణ, 1-218 

2, (పా్తి, 

అభిజిత్తునందు విద్యాభియుకక్రి. ఆను, 8-169 

అఖియోగ్యు(డు సం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

మిక్కిలి యు క్రమెైనవాండు 

సత్పతిభాభి యోగ్యు.* ఆది. 1-9 
అభఖరత నం. వి, ఆ. త్రీ: 

ఆభిరతణము, 

ఆ. ...ధర్శచరణ వేది,యె _పజాభిర జ యధ్వర కరణంబు వలను 

మెజసీ నడవవలయు నధివ. ఆను, 4.124 

అధిరక్షణము నం. వి. ఆ. న. 

పూర్ణ ముగా రక్షించుట. 

ఆ, ఆదిదేవు(డై న యవ్విష్షు, డఖల లో కాభిరథణార్థమై జనించి. 

రోణ. 5.408 

అధిరశీతము సం. విణ. (అ. అ. అ.) 

పూర్ణ ముగా రథీంప(౧బడినది, 
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ఫీమా భిరక్షితం బగు నబ్బలంబు, భీమ్మ. 1-174 

అధిరకీతుడు నం.। విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పూర్ణ ముగా6 గాపాడబడినది., on 

వ. ధృతరాష్ట్ర పొండు విదురులు భీప్యాథిరతితులై ఆది. క్-2 

అభిరక్యుము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

పూర్ణ ముగా. గాపాడ(దగినది. 

కం భవదఖిరత్యుములగు నీ, భువనంబుల యందు సర్పములు | దిమి. 

రుటన్, దివిజాధివ నీ శేజీ/గింపవలసెనీ యాజ్ఞ నాకు బడయయ(యగ 

వలెన్, ఆది 2-117 

అభిరతి సం. వి. ఇ. స్రీ: 

మిక్కిలి ఆస క్రి, ee 

సీ, *౨**క౦0[(డ్కియముల పొందును విషయాభిరతియు( బరివ్భాతంబులు* 

శాంతిం 4842 

అఖభిరతుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

అత ౧తాస_క్తి గలవా(డు, 

తాండవాభిరతు. డగు, భీష్మ. 2-818 

అభిరామ సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

మనోహర మెనది. 

పీ *4.కోభ్యనాలంకరణమున నభి రామమొన పాంచాలి. 

శాంతి. 1-874 

అధిరామము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1, అందము, సుందరము, 

ఊఉ. రాజగ్భవాంబుక ౦కు నభిరామముగా నిలు గ ట్రంగూడదు. 

- విరా. 1=188 

2, మనోవారము, ఇంపయినది. 

క. అభినందించి) చేవ పథు(డును నారదుండు నప్పుడు పవనంబున్లు 
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సా,గరభనుఖ సంన్పర్శంబుల, నభిరామంబిగుచు వీచె నల్లన యచ 

ఓన్. శాంతి. 5-14 

అధిరాము(డు సం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

నునోవార మెనవా(డు, ఒప్పుచున్న వాండు. 

4, +. .అర్ముం డభఖిరాముడ. పొడవు, గొండవపయిన్ వెలు(గొంచె6 

బూడగన్, శల్య, 1-114 

అధభిరూకము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

మిక్కిలి కరశైనది, అతికఠినమైనది. 
ర ++. ధర్మాత్సజుండు (వాకృత జనున, టభిరూతశతళలంబున ని,టథి 

యm రా 

భూతుం డగునె నిద నళ్ ఖన్నుండై , ఆడి, 6-178 

అధిరూపము నం. విణ, (అం ఆ, అం) 

అనురూవము, తగినది. 

సీ ...ఆ రూఢ యోవను నభిరూప తేజు, ఆర. 6-195 

అఫిలషణము సం. వి, అ. న, 

కోరిక, ఇగ. 

ర సీ విషయోవభోగాఖిలపణ మింకను నాకు, వదలక పెరుగుచున్న 
దియు, '" ఆది, 8-95 

అఖిలషితను సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

కోరంబడీన ది. 

ఆ. _బాహ్మా ణాభిలషితదాయి వగుట మేలు, అశ్వ. 4-187 

అభిలాష సం.వి, అ, పుం. 

కోరిక, 

తే, అఖల జనులకు పరమవదాభిలావ,వృ త్తి సామాన్య, ఆన, 8.817 

అధిలాషము సం, వి, అ, పుం, 

థో రిక 
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తన యభిలాషంబు తేటవడం బలికిన, విరా, 2.40 

అభిలాష సం. విణ, (న్. లీ, న్.) 

అధిల పించు వాడు. 

క, తాపనవరతీ|వంబగు, పాపాగ్ని జ్వాలచయము పాలువడి పరీ 

తాపము నొందుచు ధర, వ్యాపార జలాభిలాపి నై యున్నా. 

డన్. శాంతీ, 8.804 

అభధభిలీఢథము సం, విణ. (అ, ఆఅ, అ.) 

పూ_రిగాం దినబడిన ది, వూ_ర్రిగా (7 హింప(బడినది, 

వార్జకాభిలీడమైన మదీయ కాయమునకు, ఆశ, 1-27 

అభివందనము సం. ఏ. అ.న, 

ణి 

క, ఆనవుడు నట్టుల చేనెదృమని వారలు భక్తియుక్తి నతనికి నభి 

వందన మొనరించినం దగు దీ,వన బిచ్చె నతండు గాఢ వాత్సల్య 

మునన్. విరా. 1-144 

అభఖివంద్యు(డు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

నమన్కురింప. దగినవాండు. 

తే. .సన్నాాస కోవిదులున్కు దనకు నభివంద్యు లగుట యతండు 
చెప్పె. ఆను. లీ-828 

అభివర్లనము సం. ఏవీ. అ, నం 

పొగడుట. 

క. నీ చొనంబున విస్మితు లై చైవత యక సిద్దు ౬భివర్లన మకా 

దరమున. కేసెదరు, ఆళ్వ. 4.240 

అఖఫివరి ంచు సం, సం (కి. 
GJ 

1. వివరించు, తెలుపు. 

క, వర్ణా క్రమ ధరగాము లభి,వర్ది ంపుము వేన నికశ వత్సల యవి న్యా, 
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కర ములతో నఖల జన, కర ంబుల బొంది పుణ్యక_ర్హృత యొస( 

గున్. ఆను, కీ-4 శక్ 

ల పొగడు, స్తుతించు. 

కొ =, + ఆ|(గావ్యోకారుండయి వెలుగు దయాకరు నప్పద్భ్మనాభు నభి 

వర్గీంతున్. శాంతి, 4 327 

అభివరితము సనం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 
ఇ 

అభివర్టింపంబడీనది. 

వ, భవదీయ రాజ్యలవ శ్రి మధురభంగియయు్య్యును నధములగు వాని 

యుక్తుల వలనం జోరజననంవృతంబై న కా వేరియుంబోలె నుప 

'యోగ్యగాకునికి యెజింగి నీ కెజి/గించుటతై. మిథ్యాభివ ర్థితం 

బైన కాకంబు నెఫంబిడి జొచ్చితి శాంతి, 2-366 

అభివర్ష కము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

పొగడందగినది. 

ధరశ్చములఅం 'దెల్లను నబివర్జ్యము లవి, శాంతి. 5-544 

అభివర్ధనము సం. వి. అ. న, 

ఆభ్యుదయము, వృద్ది. 

క. ధరణి నధారిళల్రకులగు కా,పురుషుల క భివర్ణనంబు( బుణ్య చరి (తం, 

బర.7డు ధార్మికులకు దుర రమగునవి వర్షనంబు6 దగునె 

మునీం| దా-= ఆర, 2.907 

అభివరిత నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
ఢు 

పంపంబడినది, 

వ. పము దీనికి భయ (తాతల మగుటం జేసీ గురుల మిదియును మాచే 

నభివర్హిత యగుటం'కేసి వ్యారయానందనియైక కూంతు రని కొణ్వ 
మవోముని యము్యనుఅకుం జెప్పిన, ఆది. 4-50 

ఆభివాంఛితము సం. వి. అ. న, 

కోరిక, 
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క, ...అనిం,దిత చరిత నీప నభివాం,ఛిక మెయ్యది చాని( జెవుమ 

చేయుదు ననినన్. అది. 1-109 

అభివాదనము సం. వి. అ. పుం, 

తన గోత్రనామములు చెప్పి పాదములకు నశుస్కరించుట, ఆభివావము, 

వ, ఆమ్మవో దేవిం గాంచి కానీనుండు సంభ్రమ _వినయంబులతోడం 

చేరి సూతగో తంబును రాభేయనామంబునుం జెప్పి యభివాద 

నంబు నేసి, ఉద్యో. 4-58 

అభివాద్యుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఆభివాదనము చేయదగిన వాడు, నమన్కరింపం దగినవా(డుం 

శచీపతి ము ఖ్యానిమిషాభి వాద్య, శల్య, 2420 

అభివిషము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
థు 

కలిగినది. 

చ. దురితము నేసి తాపమున( దూలిన నింకిటు సేయ నన్మతిం, బొర 

సిన ధర్ణానంచరణ బుద్దియ మేలని యూూందినం గీయ్యా,పరు 

డయి మేలు సేసినను బాదము పాదముగా( [|గమంబునన్, విరియు 

సమ_స్తముం దదభివిష్ట కళంకము నిర్భయంబుగన్, ₹7"ం8,9_868 

అధివీకించు సం. సం కి. 

చూచు, 

లే. అతని నట్లు *డనిమ్ము నా యనుజ తను జ; మి|తజనముల( 

బాంచాలపు త్రి? నా క్కవళ్యమును నథివీకింప వలయు. జూప( 

బనుపువారల యున్నెడ భవ్యచరిత, స్వర్ణ, 11 

అభివిష్యమాను.డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ,) 

అమమ 

* కడు వేడ్కతో. దన్ను జూచు భేచరసిద్దనురభుజంగ, గరుడ 

"గంధర్యకిన్న రశామినులచేక, మానుగా నలి వీత్యమాను( డగుచు 
ఆర, ₹-812 
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అభివృది నం. ని. ఇ. స్రీ 
య 

చింపు, 

ఉ పనును |బహగామంతముల నెంతయు నీ కభివృద్ధింజేసెవం, గాన. 
ఉద్యో. 1_187 

అధభివ్య కము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

_" న్పష్టమైనది, తెల్లనై నది, 
వ. కావుననే తత్స్యరూపం బభివ్య క్షంబుగా వివరింపవలసి ముండు. 

౮. 1-52 

అభఖివ్యక్తుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

తెల్టమగు వాడు, "తెలువంబడు వాడు. 

మాలిని, అకలువ వాదయాభివ్య క్ర సర్వోపయుక్తా. సౌ_ప్తి. 2-136 

అభివ్యాపించు నం. న, కి. 

వ్యాపించు, ఆ(కమించు. 

వం 3 ఆ.ఇం దానుజాండ వై [తివి క మంబులం [దిజగంబుల నభివ్యాపిం 

చిన విళశ్వరూవ ధరు:డవు, ఆర. 1-127 

ట్ కిశుర్యూ త్వా దివం ఖం చ పృథివీం చ పరంతప, 

(తిభిర్వి కమతైః కృన్ట్న కాంత వానసి తేజసా, 

నస భె, ఆర్, 12_26 

అధిశంకిని సం, విణ. (న్, ని, న్) 

ఆధిశే పించునది, నిందించునది. 

వ అని విధాతృని ధరుువు నాశేపించు _చౌవదిం జూచి ధర్మరా 

జిట్లనియె నా_స్టికుల యట్లు ధ ర్మాఖిళంకిని వై చ వదూపణంబు 

"సీసెదు. ్ ఆర్క్ 1-228 

అభిళోఖి సం. విణ. 

మిగుల (బకాళించునదిః 

శే. అతనినై మకరంద ఛారాభిళోభి, కుసును వర్షంబు వెల్టుగ( 
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గురిని నధిపం అశ్వ, 4-216 

అభిళోఖితము సం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

మిక్కిలి ప్రకాశ మొందినది. 

వ. వారణావతంబు... వన జన కేళీ కందుక మృగయాది వివిధ వివోర 

వోరి పదేళాభిళోభిశము, ఆది, 6-182 

అఖిళోఖితుండు నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

మిక్కిలి | పకాళశ మొందినవాండు, 

సీ. లోకజ్జు నుభయ భాషా కావ్యరచనాఖి,ళోభితు... నన్నపార్యుం 

జూచి. ఆది. 1-9 

అఖ్మిశావ్యము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

విశందగినదిం 

మాలిని, సుమవాదుపనివశ్చఏ) స్తుత్యభి శావ్య సే వ్యా. మహో, 79 

అభిషికము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పట్టాభి మెకము చేయబడినది. 

ఆ, ...అంతం బోక కురుదేశ రాజ్యాభి,షిక్తమైన యతని శిరము 
దన్ని. సౌ_ప్తి. 1-27 

అఖిషిక్తుడు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పట్టాభిషేకము కేయ (బడిన వాడు. 

తేషెమున్న చనుదెచి (పీతిమై నున్నయట్టి, దుళ్ళలకుం చెంపు 

గలుగ దత్పు త్తవుత్తు9, సింధుదేశంబురకు నభిషిక్తుంజేస్కె దోవా 

లమున నజాకళ | తుండు నశేంద. అశ్వం 4.210 

2. స్నానము చేసినవాండు. 

వ, ...ఆకెరిక (హాదంబున నందలి నభిషికు ల. ఆర. 8-118 

అభిషేకము సం. వి. అ. పుం. 

పట్టాభి మేకము, ఒకనిని ఒక 'దేశమునకుంగాని ఒక _ సేనకుంగాని ఒక 

మవో కారగిమునకు(గాని అధిపతి గా జేయునపుడు చేయించు స్నానము, 

లో 
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తే, అలిగి రాజ్యాభి పే. కార్ట్ర మైన శిరముం దడవె వెండియ వార్దాకు 
తతుల నొపవ్ప. ఆది, 6-68 

వ, అట్టి వానికి వాహినీ నాయకత్వం బివ్చి యభిేకి'పవలయు, 

ఉద్యో, 4-96 

వ. అప్పు డద్దేవునకు దేవతలు విభవం బెళంగ( బురవాననం౦బునకయి 

యభిషేకంబు సేసి, కర్మం 1-£81 

వీ తడపుట (జల తై_లాదులతో) 

వం పరిమళ పరంపరాభాసిత నూతన తైల ఛారాభిషేక (పదీపితంబు 

లయిన కరదీపికా సవా సంబులు వెలుంగ, భీష్మం 8.169 

రీ. భగవంతునకు మంత పూర్వకముగా చేయించు స్నానము, 

చ. కలమెయి( జాల నేత నుదకంబులనేని వరాభిపేక మంగళము 

నొనర్చి... లఅింగలసితమూ ర్రియందు నను. గాంచి భజించిన 

ము క్రి సేకుయిన్. ఆను, ర్=278 

4 స్నానము. 

వ. బలియను రాజు గంగా భిషే కార్భంబు వచ్చినవా(డు. ఆది, 4-280 

అభిషేకించు సం, న. కి. 

1, అభిషేకము సేయు (రాజ్యమునకు- నేనకు-ఒక మవో కార్యమునకు) 

వ పాండవా గజుండు. ,.పుండరీ కా ముండు పనిచినట్టు పొంచాలనాథ 

[పముఖుల నతోహిణులకు నధిపతుణులుగా వేణు వేజ యి పేకించి, 

చూ. అభిషేకము. ఉద్యో, 4-113 

2. తడుపు, 

వ, సత్యవతియు( బెద్ద కాలంబునకు వచ్చిన యా [వథమవుత్తు? నతి 

వార్ష ౦బునం గౌంగిలించికొని యవిరళ పయోధర వణయూోధారల 

వానంద చాప్పధారలం "జేసి యభిషీకించు చున్న నము్మనివరుం 

డును దల్లి బాప్పజలంబులు దుడిచి. ఆది, 4-240 

వ, ఇట్లానతీ దగదు నాకుం |బనసన్నుండ వగుమని నిజనేత జలంబు 
లం దదీయ చరణయుగళం బభిపేకించుచు. ఆర, 6.24 
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అఖిషచనము సం. వి. అ. న. 

1, అభిషేకము. 

లే, ...ఆఖల సమర, పండితుల నేర్చి వారి నీ బలము లేడు, నడప. 

జాలించి యభిషేచనం బొనర్చు, ఉద్యో, 4-107 

2, స్నానము. 

వ. ధర్మపత్ని నగ్నివోతమునకు నగ్నులు వివారింపుమని పంచి 

యభిషేచనొర్థ మరుగ. ఆది, 1-128 

అభిషుతు(డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

స్తుతి ంవ(బడు వా(డు, 

౯, అనఘ యిది యాగవథ మీం, దనలను6డై చనంగంజూలు నతడు 

కృతార్గుం, డనితర నులభ పద (పా, ప్తినిరూఢు. డనామయుం 

డభిస్టుతు డెందున్. శాలి, 6-122 

అధిషుత్యము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 
ర్ు 

పొగడ(దగినది, స్తుతింపందగినది. 

క్, ధరశ్రైంబు( బరిజ్ఞానము, నిర్యలమతి నభ్యసించి నృప యనిశంబున్ , 

ఛారిశ్రిక నంగతి గలిగినం బేక్మి యుభయలోకముల న భిష్షుత్య 

మగున్, శాంతి. 6.74 

అఖఫీసంధి సం. ఏ. ఇ. పుం. 

ఉద్దేశము, ఆధి పాయము. 

ఆ. అశ్యమేధ మఖమునం దట్ల యనఘ య,లోలుపత్వ గుణ విశాల 

బుద్ది, శాలి వై ఫలాఖికంధిలే కక్యామ్కు ధరు/గా6 బొనర్పు 

ధరశ్రతనయు. ఆశ. 1-184 

* ఆరి కాలమున |దైజాథి సర్గ మునకు నారాయణు(డు నిజనాభిపద్మ 

మున (బఐవ్మా. గల్పింపం శాంతి. 6.520 
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అభిసూచనము సం. వి. అ. న. 

సూచించుట, తెలువుప, 

మ, ...పాం,డవ కౌరవ్య గ దావిభఘ ట్టన మకాండ పోళ్ళమై భావి 

పాండవ కౌరవ్య రణాభికూచన పటిష్టంబయ్యె ఘో రాకృతిన్, 
ఆది. 6-15 

అభిహతి సం. విం యం (స్రీ 

"దెబ్బ, వేటు. 

ర _.=అన్యోన్యా భివొతి. జనిరి యమపురమునకున్, ఆది, 8-118 

అఖిహరణము సం. వి, అ. న. 

1 దగ్గజకుC దీసికొని వచ్చుట, సమర్పణము, 
అశ్ర్యభివారణంబు శిశుపాల వధ, ఆది, 1-828 

2. తీపికొని వచ్చుట. 
చ. అత(డు సమిత్కుశాభిహారణార్తము గానకు నేగియండ (గా. 

శా_తి, 2.81 

అభిహితము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

చెప్పంబడినది, పలుకబడినది, 

క, జననుత కృష్ణదైై $పా;యన మునివృషభాభిహిత మవోభారత 
బద్ద నిరూపిశార్థ _ మేర్ప్చడం చెనుగున రచియింపు మధిక 

ధీయు క్తి మెయిన్. ఆది, 1-16 

అధీరుడు సం, వి అ. పుం, . 

శాలావు తుని యంళమునఈ. బుట్టనవాండు, ఆది. 8-80 

షత సం, వి. ఆ. (స్రీ). అఖీష్టత సం, ఆ. (స్వ 

కోరిక అభీష్టము, 

ఉ ...ఇత్తునేం బే్తెగం గౌర వేం్యదున కభీష్టత రాజ్య రమావిలాస 

అధభీషము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 
ఈం 

క్ష (ప్రియము, ఇష్టము. 
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క. విను మివి యెయ్యవియును నాకు సభీవ్షమ. లు గావు, 

ఆర. 7-859 

2, కోర (బడినది, 

క. విని రోయు తీంగగాళ్ళం, జెనం చాననుచు( బొంగి భీష్మ (డు 

[దోయిన్, ఘుకభుజు నభీష్ట పూజా, ధనదాన విధానముల ముదం 

బున( దనివెన్. ఆది, 5-220 

అభేద్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఛేదింపళక్యము గానిది. 
చ. ...ఇ౦|దు డిచ్చిన కిరీట మభేద్య మహో[గ సుస్థిర,త్వ విభన 

రూఢిమై జనులు దానన నన్ను. గిరీటి నామ నం న్గవన విశేష 

పా్యతముగ సమ్మతి. జేసిరి మాత్స్యనంద నా. విరా. 4-148 

అ భేద్యు.డు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

భేదింప శక్యముగానినాండు. తెలిసికొన కక్యము గానివాండు. 

క. విని విననివాండపోల3, గని కానని చవాండపోలం గావలయు 

విభుం డొనరింప( దలంచిక పని, కనువగునంతకు న భేద్యు.డై. 

జనుల యెడన్, శాంతి. 8-273 

అభోగము సం, వి, అ, పుం. 

భోగము లేకుండుట, 

ర, అతనికి ,..భోగాభోగ నుఖదుఃఖములు లేవధిపా. శాంతి. 5-591 

అభోజ్యత్వము సం. వి. అ. న, 

తినరానితనము. 1 

క, విను నురతో( గూడంగ దెచ్చిన య ట్లిది యెద్దీయును భుజింప 

రభోజ్యు,త్య నిరూపణ నిపుణతగల్క, మనజో త్రము లఖిలలోక 
మాన్య చరి తాం కాంతి. 1-908 

అభోజ్యము సం, విణ. (అ, ఆం అ.) 

తినరానిది, 
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వం ఆ బ్బాద రాయణుకొతో న మ్మేదినీరమణుం డవేయంబులు నభో 

జం బులు నెయ్యవి యెటిగింవచే యని... శాంతి, 1-820 

అభ్యంగము నం. వి. అ. పుం. 

తలంటు; ఒడలికి నూనె మొడలగునవి రాచుట. 

సీ. అతడు తై లాభంగ మడిగినం బతి గమ్మ, నూనియ చెప్పింది 

మేను శిరము, నభ్య క్తములు సేయ నమ్మని సెడనాడి యంత 
రితుం డయ్యె, ఆను, 2-309 

అభ్యంతరజనము సం. వి. అ, పుం. 

ఆంతరంగిక పరి వారము, 

వ. సుభ్యదాభిరున్యులం వాంచాలి. పాలికిం గొనిపోవ నభవ్రంత ర 

జనంబుల నియోగించి. విరా, ర5-లీ7? 

అభ్యంతర పరివారము సం. వి. అ. పుం. 

ఆంతరంగిక సేవక జనము. 

వ. ఇ క్రెబింగున నభ్యంతర పరివారంబు చెల్లి నియోగించి... వీడు 

కొలిచె వీరా. 1-116 

అభ్యంతర మందిరము సం. వి. అ. న, 

లోపలి గృవాము. 

వ రా|తియగుటయుం దగిన యభ్యంతర మందిరంబున వాంన 

తూలికా తల్పంబున భుజంగతల్పు నునిచి యతనికడ నుచితా 

సనంబున నుండి (విదురుడు).  _ ఉద్యో. 8-282 

అభ్యంతరము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) క 

1. లోపలిది+ 

ఉం + ంకీచకుం డవాంకృతి ముంగలిగాగ మండపా,భ్యంతర భూమి. 

జొచ్చి. విరా. 2-881 

లి ఆ(తరంగికము, . 

వ, సంజయుండునుం జని, పష్లావ్యంబు సొచ్చి, మాధవ మగ 
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రంబున కరిగి యభ్యంతర వినోదంబుల నరనహితుండై యున్న 

యన్నారాయణునకుం దన రాక యెతిగించిపుచ్చి ఉదో్య 1-272 

సం, వి, అ న, 

8. లోపలి మందిరము, 

క్క, **౨*౨ రాజును నభ్యం, తరమునకుం జస య రాజతనయుండు బహిః, 

సరివారము(6 బొమ్మని మిత, పరిజనుండై యే నాత్శభవనం 

బునకున్ . ఉద్యో, 4.27 

4. నడిమిచోటు. మధ్య ప దేశము, లోపల. 

తే, == నఖ క్రికముగ. బర్జ శాలాభ్యంతరమున కొతని, దోడకొని 

పోయి. ఆశ్వ. 4-822 

తే, ...మీరు, పగటి నిర్ణింతు రావావాభ్యంతరమున. ఆర, 4-08 

అభ్యంతరావాసము సం. వీ, ఆ. పుం. 

లోపలి గ్భవాము. 

వ. సంతోషం బంతరంగంబు నిండి వదనంబున వెల్లి గొన నీ కొడు 

కథ్యంత రావాసమున కరి7, కర్ణ, 1-59 

అభ్యంతరుండు నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

ఆంతరంగికు(డు. 

వ. కృతపర్మా్మాది యాదవులు లోనుగాంగల యభ్యంతరులై న అలు 
మానుసులు పొదిగికొనిపోవ, ఉద్యో, 8-249 

అభ్య కము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

(జై లాదులశే) అంటంబడినది. ఆభ్యంజనము చేయ(బడినది. 
సీ, ++ కమ్మ, నూనియ చెప్పించి మేను శిరము, నభ్య క్షములునేయ, 

ఆను. 2.808 

అభ్యర్చనము సం, వి. అ. న, 

పూజించుట, పూజ, 

న, అక్టైటింగున భుజంగ ంబుల యాఫద దీరిన య స్టీకు నభ్యరృ్య 
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బున నతస్రంత స. తుమ్టునిం చెసి, .. స్వర్గ. 1-79 

అభ్యర్చిత సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పూజింప(బడినది, 

క, వనవొస పరి కేశం,బు 5 కోవదు కుంతిటబేవి భోజాత్థజ గా,పన 

నా గృవామున న ౦డెడు, ననవరతము భక్తితో మదభ్యర్చిత యె. 

సభా, 2.281 

అభ్యర్చితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

పూజింప(బడినది. 

ఆ. ఆందు నగ్నితొంటి యట్టు లభ్యర్చితం,బయి వెలుంగుచుర్నం*. 

ఆది, 8=128 

అభ్యర్చితుండు. నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పూజింవ(బడిన వాండు, 

ర, *౨*౨+కనక మయోన్నత పర్యంకంబునందు న రాయణు( 

డూర్జిత మహిమనుండి యభ్యర్చితుం డయ్యె( దగంగ నతనిచే 

సత్మతులన్ 8 ఉద్యో. కి-210 

ఆ, =, =, =అమ్సువోధ్వర మున, నధముఈ డయు్య్యూ గడు (6 బియంబున 

నభ్యర్చితుండ కాని వంచితుండు లేడు  - " నభా, 2-116 

అభ్యర్హము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

సమీపమున నున్నది, దాపై నది. 

వ, గురుకృప గాంగేయులక జరణసమీప స్థలంబుల నిలువ రెండును 

గర్హాభ్యర్శ | పచదేశంబులం జన' రెండునుగా నాలుగేసి యమ్మ" 

లేసిన నా సవ్యసాచిం జూచి యాచార్యుండు. విరా, 4-250 

అభ్యర్థనీయము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

'యాచింపందగినరి, కోరందగినది, | 

వ. ఆప్పరమ పతి|వత వేలొండు " దెజంగుల నభ్యర్భనీయ ంబులయిన్ 

వస్తువు లుపన్యసించిన నతం డవి 'యెవ్యియు నొల్లనమటయు. . 

"ఆను 1-71 
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అభ్యర్థి సం. విణ. (న్. నీ, న్.) 

యాచించువాండు, కోరువాడు. 

క, వికార పోతళళ మిది వి వేకాభ్యర్జి. శాంతి. 4-278 

అభ్యర్థించు సం, స, కి. 

(వార్జించు, వేడు. 

వ, ,..నమర సమయంబున నిరాకరించి వలికి కరు చిత్తంబునకుం 

గలంక పుట్టించి పారు రక్షిఅంపవలయు నకృత్యం బని యశకుమా 

నింపక మ్చార్థనంబున నెల్లభంగుల నివ్విధం జనుష్టించు వారలని 

యభ్యర్థించిన సమ్మతించి ళల్యుండు. ఉద్యో: 1-110 

అభ్యర్థితము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

1, కోరంబడినది. 

వ.,యాజ్ఞవల్య్య:! జనక నంవాదం వితిహాసరూవంబునం (బవర్డిల్సు 

నది వినిన భపదభ్యర్థితం బై న యర్థంబు పతీ భాసించు, 

శాంతి. 6.80 

సం, పి, అ, న. 

2, కోరిక, వాంఛితము. 

ల దండకము : సు ఠరాభ్యర్చిళా నాకు నభ్య ర్థితంబుల్ (పసాదింపు. 

ఆర. 1-826 

అభ్యసనము సం, వి, అ. న. 

1. అభ్యసించుట, ఆలవాటు చేయుట 

క. యమ నియమాద్యష్టాంగ, !కమాథ్యనన నిర్మథిత వికార నుచేశ। 

___ కమలామోదమయాత్మా. శాంతి. 2-448 

2, నేర్చుట, కలు చుట, 

క, += వేదా,భగ్ధిసనంబులు సేయుచుండు నాత(డు నియతిన్, 

శాంతి, 5-188 

అభ్యసించు సం, స, కి. 

నేర్చు; కజణచుు అలవాటు సేసీకొను, 

30) 
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శే. ఒండు పనులకు సెలవు లేకునికి జేసి యభ్యసించితి శైశవ 
మాదిగా6గృ దండలానక విధమును, గుండలియును ' (బిక్క 

ణంబు తెజంగును బేరణంబు. విరా. 1-240 

అభ్యసూయ సం. ని. ఆ. ప్రీ). 

గుణములయందు(గూడ దోపారోవణము చేయుట, అనవానము, 

చ, పరుసని వలు, బొంకులగు పల్కులు,.. సంతత ధర్భరఆాభ్య 
నూయయుం గరినిభయాన ఖోరనరకలంబున కే7?డివారి చివ్నా 

ముట్, ఆను. కీ-220 

అభ్య స్తము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆభ సింప(బడినది. 

సీ, ఆక్య 3 వేద వేదాంగులు విధిదత్త దతీళాపీణిత ధరణిదేవు,లు. 

ఆది, 8-56 

ఆధ్యాగతు(డు నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1, సమీపించిన వా(డా. 

వ, మణి యదియునుంగాక యతథ్యుం డను మునివరుని పత్ని 

మమత యనుదాని గగ్భిణి నభ్యాగతు. డయి బృహనృతి దేవర 
న్యాయంబున నభిలషిరిచిన, " ఆది. కీ--౨26 

నం, వి, అ. పుం, 

2. తిథి పర్వము ఉత్సవము మొదలగు సందర్భము లయందు.. |దవాగ్ట 
చే్షతో వచ్చివవాండు. 

వు తగువారుకు చానును వారల గృవాంబుల కరిగి యభ్యాగత 

పూజలు 7౫కొని వారిని నంభావించి విడిదలకుం జని, 

ఉద్యో, 8-147 

ల్లో, అభ్యాగతో జ్లాఠపూర్వో వ్యాజ్ఞాతళో౬తిథి రుచ్యశే 

తయో? పూజాం ద్విజః కుర్యాదితి పౌరాణికీ శ్రుతిః 

చూ. అలీిథి భార. అళ్వం 101.5 

అభ్యాసము సం, వి, Ww, పుం, 
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సీ గురునకు భక్తుడై పరమాదరమన వేదాభ్యాస మెప్పుడు నాచ 

రింతు, శాంతీ, 4.107 

2, అలవాటు వాడుక, 

గరం తన గృ్భృవాంబున నభ్యాసం,బున మెల(గాడు నందు చందమున 

సంసారం,బున 6 దిరుగు మూఢు( జఇటుంగండు, వినుతంబగు మోత 

పదము విమల వివేకా. శాంతి. 5-5లీిలి 

" శి సాధన, 

సీ నానా యు ధాభారన వై పుణంబున. బీొల్చి* అను, 4.124 

4. సేవించుట, భుజించుట (మందులోనగునవి) 

తే, తపమునను [బవ్మాచర్య [వతమవ హీతమి,శాశనమున రసాయ 

నాభ్యాసమునను, బెరుగు నాయువు. అను, ల-181 

5. ఆవృత్తి (మరల మరల చేయుట- చెప్పుట- మొ) 

ఉ. వాసవనందనుండు(గుడువం గుడువం బటుమూారు శావాతిం జేసి 

చలించి దిపళిఖ వెచ్చెరం బోవుడు భోజన కియా, భ్యాన వళంబునం 

గుడిచి పన్నుగ నిట్టుల విద్య లెల్ల న,భార్టిసవళశ ంబునం బడయ భారము 

లేదని నికి కాత్ఫు(డై, ఆరి, 5-228 

అభ్యుదయము సం, వి. అ. పుం. 

1. పుట్ట ట, 

మ. .=నానార సాభ్యుద యోల్లాసి వ రాటవర్వుము విరా. 1.7 

2. ఆ ఆవామ ఠి 

"తే. విపినవానంబు నజ్జాత విధము వర్త,నంబు గడపీ న వాభ్యుదయంబు 

నొంది, రా్యతి( బుచ్చి తోశెంచు మారాండు మాడి జాడ 

నుక పలుం డగుచు నర్జునుండు సాలీచె. విరా. 4-254 

8, క్షేమము. 

వ. అదేవీ నహుషు కడకుం జని నముచితంలుగా' దదీయ సాంగత్య 

మున కెడ వనికి కొొనివచ్చునది, యఒమీయ మన మంద అముం 

బురందరున కభ్యుదయం., బగు తెజం గాఛరించువారము. 

ఉద్యో. 1.162 
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4. _శీయన్సు, మేలు, 

వ సత్య పరాక్రములగు పాండవులు మనకు బరమమి[తులు విశే 
పించి మన మేన త్ర కొడకు లనీతిపరుల చేతం బరిభవింప(బడిన 

వారు గావున వీరల కభ్యుదయంబు గలిగించుట నీకుం గర 

వ్యంబు, శల్య. ౨.200 

క, మానమున దృఢజ్ఞానము , దానంబున నభ్యుదయ ము ధరగ్టైనిరత 

యాశా నిర్వహణంబున నరకానీక నివారణ సౌఖ్యమగు నండు 

బధల్, శాంతీ. 6-౯84 

ర్, అభీష్ట (పాపి 

ఉ. కావున మీర లభ్యుదయ గౌరవ మొందుట యాత్మ. గోరి యే, 
నే విధినైన వావదలశెల్లను నోర్చెద దానికేమి. విరా. 2-228 

అభ్యుదితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉదయించినది (సూర్యుడు. మొ.) 

సీ. ...ధగననందనునకు. =... గక్తైదురం దోంచె -కే- నున్నతాసనా 
సీను. డభ్యుదిత నరిస్కిజా_వ్రనంకాళు. డమృతాళ నాంగనాద్కివృ 

తుండు వీరలత్మీ విరాజితుండు సతత,యు_క్ష సుఖ సాధనుండు 

దుర్యోధనుండు. స్వర్గ. 8 

అభ్యుదితుడు సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

అభివృద్ది నొందిన వొ(డు. 

క, ఉగరభిదాముఖమున నృభ్యుదితుం డై నిర్గమించె బుధనుతు(డు 

కచుం,డు (అభ్యుదయముతో నిర్గమించెనని కొన్ని పతులు) 

. ఆడి. 8.125 

అభ్యుద్గ్దత సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

"గౌరవముతో లేచి యెదురు వచ్చినది. 

ల ఇత డవూర్వ మనుజు! డెంగదుండి వచ్చెనో యనుచు నుదరిపడి 

లతాంగు లెల్ల, నాననములు డిగ్గి యీప్ళు డభ్యుద్గత . ల్రైరి మనము 

లందు వార్ష మెనంగ, అర. 2-89 
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అభ్యుద్గతుండు సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

సీ, పాండ వాలోకనపరు(2 సహ సాక్షం డమరగణంబుతో నమ్మ 

వోది, కేతెంచెం [బీతి నయ్యిం్యదున కందటు, నంత నభ్యుద్గతు 

లై రి. ఆరం 4-44 

అ(భకము సం. వి. అ, న. 

ఒక ఖనిజ పదార్థము. అగ్నిచేత విడువంబడిన దేవాంబునందలి గోళ్ళ 

నుండి యిది పుతైను. ఇది ఇప్పుడు గనులలో దొరకును, ఇవి నాల్లు విధ 

మలు, 1) వినాకము 2) నాగము 8) మండూకము 4) వ జము- ఇవి 

(ప్రత్యేకము శెలుప్కు ఎజుపు, వనుపు, నలుపు అను రంగులను బట్టి నాల్గు 

రకములు, వజాభకము (శేష్టమైవది. దానిని “కృష్ణా భకము* ఆని" 

పిలుతురు. నివ్పులలో గాల్చినపుడు చిటపట మనక ఎగురక పొగరాక 

కాలునది కృష్ణా[భకము. దీనిని భస్తముచేసి యౌవధముగా వాడుదురు, 

ఆరం 5-172 

అ|భకుంజరము సం. వి. అ. పుం, 

ఐరావతము. 

క, ...విభవం జె5(గ న్యభకుంజరను పయిన్, వినువీధి? జనియె 

సురలును, మునులును వేష్టింప భూతములు వినుడింపన్, 

శాంతి, 4.452 

అ|భగజము నం. వి, అ. పుం. 

దిగ్గ జము, ఐరావతము. 

తే. వా స్తిపురిం బేకుగల మదవాగ్తి నెక్కి, (కాలు కావలి రథములు 
గవియుదేర్య నభగజముసై 6 బర్జన్యు(. డనంగ నంప్క,వాన పఠ(గ 

వికష్టండు వచ్చి తా. విరా, 6-192 

అభము సం. వి. అ, న. 

మేఘము. 

ఉ, ...ఉ,[గాకృతి కల్పసక్షయమహా[భము చందము నొందుచున్. 
నిరా, 8-172 

2, ఆకాశము, 

ఘంటారవ మభవీథి నిగుడం దోణ, 5- 229 
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అమ వి, — 
(వృ _త్రియందు ఆమ్మ అను పదమునకు జడ్డ లోపించిన రూపము) 

1. (స్రీ, 

క. ౨౨౨ ఈ యమతోడ, ఏరా. 2-100 

వ. ...నీవ యీోయమ నడుగు మనుటయు, నయ్యనిమివపతి 
యమ్మూద్దియ మొగంబు గనుంగొని మాకు నిన్నెటిఎగింపు మన 
వుడు. కాంతి. 4-400 

లి స్రీ నామాంతముల యందు( జేర్చుంబడును. 

ఆన్న మాంజచాపతి. విరా, 1-10 

అమంతకము సం. విణ. (అ. |త్రికా. అ.) 

మం[తము లేనిది 

సీ నరనాథ కాలహినంబును నకుచి సం,న్ప్ఫృష్టంబు. బరిభు క్త శేషమును 

న,మంతకమును వీశతం|తంబు కీట కే దుష్ట ంబు రాక్షనులు. 

గొం|డు. అను. 2-66 

అమంథరము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. వేగము గలది. 

మ. = = .ఆచార్యునివై, గంధవవా నుతుండు గవియ న్నమంథరగతి 

'నెవ్వ( డాంగు మన యోధులలోన్. (దోణ, 1-88. 

2, వ|కముగానిది, అవ కము, దోషము లేనిది. 

ర, ౨౨. ఆమంథర భవదీయ కీర్తి మలినము గాదే, ఆర. 7-386 

అమందత నం. వి. ఆ. (స్రీ. 

"మందము కానిశనము, వేగము 

క, ఇందొక (తాడు గఅచి యే, నొందంగా. గుచ్చినట్ల యుండెద' 

వీరి |కందముకొనుట మానంగ న్కృకు3దత నది యొడల విడిచి 

మడుపు దటి సెవన్ శాంతి. 8-194 

అమందము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

మందము కానిది, అధికము, 



అవు రత 471 

వ, ఇట్లు బవు| పకారంబులగు మన్మథ వికారంబుల కగపడి వెగ 

డంది యమంవసం తా పభరిశాంతఃకరణుం డగుచు, 

విరా. 2-802; కర్మ. 2-108 

అమ్మతము సం. వి, అ. న, 

పా[తము, ఛాజగము. 

క, చి_్రాంగదయు న లూపియు, ధఛా|తీక్యర వత్తు రెపుడు (చౌవది 

తోడన్, గా(తములు భూరివినయా,మ| తములుగ నుబలనుత 

[బమద మున గొలువన్. ఆక, 1-5 

అమత్సరము నం. విణ. (అ, ఆ. అం). 

1, మాత్సర్యము లేనిది, 
ఉ. దాని నెణింగి భూసురత6 దాల్చి వెనం జమదె)బి యర్కు.( 

డ, మ్మానితసంయమిం గని యమత్సరభావము దోంప రోష 

మున్, మానుము నావుక. అను, 8-260 

Can వీ. అ. పుం. 

వి, చానధర్హైముల యందు నంయమము, 

క, సమతయు( దమము. దితిక్షయ్య్ము నమత్సరము యు ధృతియు 

నననూయార్య్యత్వములు నహింసా చాన, తమాత్యజన సూనృత 

ములు సత్యము మూర్తుల్. శాంతి 8-417 

అమధ్యుండు సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

మధ్యము లేని వాండు, 

లే, ఆదిమ ధ్యాంతరములు నాకు నరయలేమి, నై యనాది యమధ్యుం 

డనంతు( డనంగల, జెల్లు పెళ్ళులు శుచులు నా చెవుల కింపులగుట 

మునులు కుది శవు( డం|డు నన్ను. శాంతి. 6-486 

అమరగృహము సం. వి, అ. నః 

స్వర్గము. 

నిస్సంగవృ త్రి యమరగృవాము, శాంతి. 4-25 

ఆమరత సనం, వి. ఆ, స్రీ. 

దేవత్వము, 
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తే, అల్పపుణ్యుండు తొలితొలి యమరశతానుఖంబు గయికొని 

మజియు దుఃఖముల నొందు, భూరిపుణ్యుండు మునుమును ఘోర 

నిరయ, యాతనల నొంది వెండి సౌఖ్యంబు లొందు. న్వర్ష లికి 

అమరత్వము సం, వి. అ. న, 

దేవభావము. 

క, వానికి నిత్యామరత్వ వై భవ మొదవున్. అను. 5-807 

అమర పర్వతము సం. వి, అ. పుం. 

ఒకానొక పర్వతము, నకులు(డు వళ్ళిమ దిగ్విజయ బున. చనినప్పు డీ 

పర్వత నివానులను వళశగతులం జేసుకొని వస్తు వాహనంబుల బవుకృశి గళ 

(గహించెను, నభా. 1-166 

అమరరాజు నం, వి. అ. పుం. 

దౌవేం్యద్రుండ , 

ఈ ...ఆమరరాజ తనూఖవుం జూచి యిట్లమన్ , విరా, 1-58 

అమరాచలము సం. వి. అ. పుం. 

మేరు పర్యతముం 

. వ. అమరాచలము పర్వతములలో... నెక్కుడు... అశ్వ, ౨-162 

అమరాధిపుడు నం. వి. అ. పుం, 

దేవేం్యదుండ. 

క, మాతలి పాణి గవాణం, బాతని( జేయించి యున్న, నంతయు విని 

తా, నేతెంచి గరుడు డతి కో,పాతురు(డై రేంగి వెలుచ నమ 

రాధినుళోన్, ఉద్యో. 8-298 

అమరావతి సం. వి. ఈ. ప్రే. 

.రేవేందుని పట ణము, 
ళు 

ఉం *౨.వి,దావణ దంతి నెక్కి యమరావతికిం- జని యిం[దు6 డా ళీ 

'దేవియు. చాను మోదమున౦ దేలి రఖీష్టవినోదలీలలన్.  _ 

ఉద్యో 1-205 
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ఉఇమరి నం, వి. ఈ. స్త్రీ. 

దేవతా (స్రీ 

క్క అమరీ, నుండలి వీచోపు లిడంగ్య నుండి గనుంగొనుచు నుండె 

నుజ్జ gల క్లంగిన్ . | విరా. 4-241 

అమరు -దే, అ, కి. 

ఒప్పు. 

క, సరి విడుచును బురుమని వికు, పురుషుడు సిరి దొర నిడి 

' యపూర్యమె-ఫలమూలరతుండై వాజ్నియతిం బొరసి యునికి 

యట్టి చోట బురుషున కమరున్, శాంతి. 9_88 

మ, ...మవోఖారత పారిజాత మమురున్ ధా తీసుర | పార్యమె.. 

ఆది. 1-65 

VAR కుదురు, అనుకూలమగు. 

ఆ. కచ్చ యమరంజట్టి కాళ్ళుకు చేతులు, (వేల మత్తగజము లీల 
మెయి, విరా. 2-17 

3. ఏర్పడు, 

క. విరటు బలంబు (దిగ క్రైశ్వరు బలముం జెలంగ నార్చి వడిం చా 

భయం,కర నాద మేదురములగు, శరనీధు లొండొంటిం చాడు 

చంవం బమరన్. చూ, అమగ్చు., విరా. 8-168 

4. అబ్బు, లభించు 

చ, చనుదెచి పేడితనమున్కు వనితారూవంబు నమర చాసవనుతు( 
డా మనుజాధికునపు సభ్యా జనములకు. దన( జూపి మందసంచార 

మునన్. విరా. 1-229 

5, సిద్ధమగు, 

స్కీ + + -త్భణ మ ష్లైంగొని వాడు వీ(చుడు, నం డగ్ని యుదయించి 

యతని వంట, లమరు నంతకు నింధనము లవేశింపక, యుడుగక 

మండుచునుండు, = ల. ఆర. 2-196, 

సీ. *==-*నంభారముల నెల్ల సంఘటించి, యజ్ఞాచరణమున కమరి 
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యున్నాడ నీ, వుపదర్శనంబు సేయుటకు రమ్ము, అశ, 1-40 

6. సరిపడు, తగు. 

వేది కా స్థలి మణి కనకాక్మికయె ముప్పజాల యోజనముల 

దైర్యము నంత కమరు విస్తారంబు గలుగంగ్గ నొనరించి [క్రతువు 

చేసి, శాంతి, 1-240 

7. ఊ(దు, ఆను, 

ఆ. ఇట్లు నేసి శక్తి యెల్లిను గడ చన్న, నతడు నేల_వాలె నతి రయ 

మున, వచ్చి యమర (బట్టి వానవుం డక్కూట, నీకు జఉప్పనయ్య 

నెమ్మి నేను, ఆను, 1-99 

ర, పూన్సు, కట్లు. 

సీ, ,..వారి వను, జల తారకముల. గంబళము గుజ్జు లమరిన బండియు 

యవలు, ఆను, 2-179 

అమరుడు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. వాపు లేనివాడు. 

క. అమరుండ వజరు(డ వజితుడ, వమేయు(డవు నీకు నమృతమది 

యేల ఖగో, త్తమ దీని నొరుల కిచ్చిన, నమరులకును వారసాధ్యు 

లగుదురు పోర్, ఆది, 2.110 

ల, నశించు శరీరమునం దుండియు నాశనము పొందనివా(డు, 

క, అమకుం డవ్య యు డజరుం డ మేయు డమలన్యఖావుం డప్పురు 

షు(డు చే,వామున మహీజమునం దన్కలమున్న గతి నుండు మథన 

లశ్య్యుం డగుచున్. శాంతి, 4-278 

సం. వి, 9 పుం, 

$, దేవత. 

ఊఉ. అమరరాజ తనూళవు6 జూచి యిట్లనున్, విరా, 1-58 

అమరుచు; అమర్చు దే, స, (కి. (అమరించు, అమరం జేయు) 

1. సిదపణచుం 
ష్ 
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ఉ. పొచ్చెము లేని బల్మగల( బోరి కమర్పుము దర్ప మేర్చడన్. 
విరా. 4-181 

2. (ఆయుధములు మొదలగు వానిని) పూను పట్టు, 

శే. కవిని (వేసిన [గ్రక్కున గద యమర్చి, యాగ వజ |పవోరంబు 

ననుకరింప, [1దుపడ![శంవను. డడివిన దునియలయ్య., బలక 

రెండవ వాటున( బగిలె శిరము. భీష్మ. 2-194 

రి. (దుస్తులు) ధరించు, కాల్చు, 

ఉ, శృంగములేని నీలగిరి చెల్వునం (గీడి కిరీటహీనుండుయు్యుం గను 

పట్టి వెల్లతల యొల్సియ మౌళి దృఢంబుగా నమ, 'ర్చెం గురునాథ, 

కర . 8-827 
to 

4, (|తిమలను) నిర్మించు. 

లే, వినయమున [దోణురూపు నమర్చి. ఆది. 5-282 

ర్, చూచు, సారిం చు, 

క, పోవకు పోవకు మనుచు మ,వోవీరడండు గద యమర్చి యమ్మ్మణి 

మంతున్, లా వఅ(గవై చె, ఆర, 4-30 

6. కావించు, చేయు, 

ఉ. తూ ర్పరుణంబుగా. దొడంగె దుష్ట నిశాచర వేళయయ్యెడున్, 

మార్పుము కాలయాపన మనుర్చుక యప్పిళి తాళి. బట్టి పా,లా 

ర్ప(గ నేల నావుడుం,.. ఆది, 6-218 

ఆ. మం[తతం[త విధు అమర్చి యేమటకుండు,నది, ఆది, 2-180 

7. కలిగించు. 

క నీ యొద్దకు( బు శ్రెంచిరి, మాయం దొక్కరు నలీష్టమతి వరి 
యింవం దోయజముఖి( (వా ర్థింపుము, మా యందఅకును (బియ 

మమర్పుము |పీతిన్. ఆర, 2-465 

8. పట్టుకొను, 

చ, అన విని ధర్మసూనుడు కృశాంజలియె తగ ఖీష్ముడాయ నల్లన 

చని శీలం బాదకమలంబు లమర్చి శిరంబు సోంక వందన మొనరిం 
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చిన, శాంతి. 2-168 

వ, ,..మందరధరుండు మందనస్మికంబుతో నందజం గలయం గనుం 

గొని ధార రాష్ట కొరంణఖు గజంబు పల్లవం బల్లన తెమల్బు రీలం 

గెల నమర్చిం ఉద్యో. 3-22! 

0. ఉంచు, 

ఉం. అప్పుడు శౌరి పార్థునకు నడ్డముగా( దన మేవమర్చి ను,న్గ ప్పెన 

లార పేరురమునన్ ధరియించిన నమ్ముహోన్త్రము, [దోణ, 1-855 

10. ప్యూవాముపన్న, 

శే. చూడు మాచర్య నీదు శిష్యుండు |రుపద,నుతు( డమర్చిన యది 
పాండునుతుల సేన, భీష్మ. 1-178 

వ. ...అన్నరపతి నివిడ చారు నవ్నావాంబుగా నుచి ప్యూూవాం 

బమర్పుమని యతినికిం జెప్పిన. థీమ్మ. 1-108 

11, “పెట్టుకొను వహించు, 

తె. ఇట్లు లంఘీంవిపోయి ప రేతభూమి, యొద్ద నలుదిక్కులును చూచి 

యొక్క యున్న ,తావనీజంబు వెటికి ర” (దాతి రేవ, మడర భుజ 

కిఖరంబున యందమర్చి. విరా. కి-25 

12, వర్పఅచు, 

వ, ...అందజు నప్పర్వతంబు దెచ్చి సము[దంబులో వైచి దాని 

(కింద నా ధారంబుగా. గూర్మరాఎ* నియమించి యో క్రలింబుగా 

నానుకి నమర్శి. ఆది, 2-11 

క, అమలమతిం గరముం గోలుగ, నమరిచి, అశ్వం 1-21 

అమకేందుండు నం, వి. అ. పుం... 
చేవేం|దు(డు, | 

సీ, అమరేం[దు నర్ధాననమునకునై న న,ర్హుం ఉంతయును నను రూఢీ 

మాట. విరా. 2-204 

అమర రిత్షము నం. పి, అన, 

॥ 'దేవత్వము, వాపు లేనితనము. 
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క, ఏను సుధ యడుగుటయు వారి, మానవులకు నేలయగు నమర్తర 

త్యము మేలైన తజ గొండు గోరుము, దొనిం దగ నిచ్చెదన్ 

ముదం వారంగన్. అక. 8-81 

అమర్శ్యుండు సం. వి. అ, పుం. 

వేల్పు, దేవత, 

మ. ...ఆ, ముని. బూజించె నమ ర్రగ్టినాథు[డు మనోమోదంబు నంధిల్ల. 

. ఉద్యో. 1-"08 

అమర్యాద సం. ని. ఆ, స్రీ. 

అతి కమణము, కట్టుబాటు నల్ల-ఘీ*చుట, మేర లేమి, 

ఆ. మహి గలంగె, గడు నమళ్యాద వర్తించె, గమలజుండు విష్ణు 
కడకు( జస్యయె శాంతీ. 8-116 

అమరణము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
య 

' కినుక no, కోధము గలది, 

మ, జని తామర్ష్శ ణు డంచ ( బార్గుషయి( బర్జ న్యా స్త్ర మక్క రుం 

డే,సె,.. ఆది. 6-89 

అమర్షము నం. వి. అ. పుం. 

1. ఆనవానమూ, ఓగ్వ లేరితనమ., 

క అని గదం 'జేకొని నృప నీ, తనయుని మెకవట్టి యకిమి తల 

(గమ్మజ6 ద్వన్నిన( గని మును దన్నుట నెమ్మన మెరియు తద 

[(గజుం డమగ్గ ముతోన్. కోలం 2_287 

2. కోపము, 

క. నహుషుడు మహేం|[ద పచివీ, నహితు(డు శచికిన్ వరింప జను 

నాతని లో,కహితంబుగాలగ. బుచ్చుము, మవోశ్శ తచ్చిత్తమున 

యమర్షం బడ (గన్, ఉద్యో. 1-158 

అమలము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

నిర్మలము, మలినము లేంది, 

ర్, అమృతం బచ్యుత మనములరి, బ్రమేయ మవ్యయ _ మనంత మె 



478 అమలినము 

లుగు యమాద్యమల నలవడిన చిత్తము, శమాతిరేకమున 

బొంద సం వేవ్యమగున్, శాంతి. 4-201 

అమలినము సం. విణా. (అ. ఆ. అ.) 

నీర్భలము, వలినము లేండి, 

అంబరమ లు నిత్యామలినమ. లు, అను, 6.817 

అమలు(డు నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

దోషరహితుండ), నిర్సలుండు, 

ఎ కరుడు 4. సకలుం డమలుండు. [దోణ. గ_క27 

అమవస వై. వి. (సం, అమావాస్య, అమావస్యా- క. అమవాసె. 

అమాసేె. త, అమావసి) 

అమా వానస్వ, 

క, అనువన గావున నేం డృక్కమలజుం గొలువంగ మవార్షి గణములు 
పిళ్ళ సం, ఘమములును బోదురు (దివోత్రిం.దే డమునం గల చారలం 

దొడంగూండంగావ్ , ఆది, 5-66 

క. అమవస నమవన నా త్మీర్ణమునం గృతస్నానుండ్రై నుధాకరు(డు 
పోద్ది మహితశతనుండగు, శల్య, 2.152 

అమాంసభోజి సం. విణ. (న్. నీ, న్.) 

ఎల్ల స్పుడు మాంసము తిననివా(డు; దేవపి|తళిథి పూజావిధులయందు 

నివేదించియే మాంసము తినువాడు, 

సీ, చేవవితకిథి పూజావిధులం దిడి, మటి నంజు పురుషు. డమాంస 
భోజి. శాంతి, 4.806 

అనాత్యు(డు సం. ఏ అః పుం. 

1, మంతి. 

చ, అమాత్యవర్ష మునుగా ( గల రాజక మితండ యేలు, వ రా;5-848 

వ. నవహవాసి. 

శే, వరదు(ః డగు విష్ణుం డిట్లను( బరమ భ క్రి; నిరగ్దల్మళద్ధ యిం|దియ 
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నిగవాంబు, మన్మయ ఛాశనమ. నకు నమాత్య కోటి, 

శాంతి. $_211 

అమానుషము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

1 మనషు శక్తికి మీటీనది, ఆసా ధారణము, మన ష్యులకు సంబంధింప 

నిది. 

ఉ. మండలచారియై రథ మమానువ వి|కమ లీల వొప్ప. 
విరా. 8-175 

క, .బిథుం డమానువన శేజో,ధనుం డగు సవాబేవుం గనుంగొని 

యిట్ల ను, విరా. 1-97 

2, చై వికము. 

లీ 

వ. ఆతం (దురో్యధను(డు) డళ_క దుర్దనత సేయం జూచిన నమాను 
షంబులగువానిం గొన్ని వెడమాయలం బన్ని “సెక్కు పోక్లలం 

బోయితి, ఉదోో, 4-88 

నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

లీ, మనుష్యులు లేనిది, నిర్జన ము, 
నో 

కం పిమశ్రై లకందరా భాగము కడ నిష్పురపనగము గల దచ్చో నీ 

[దుముళాఖ విడువు మది చా, నమానుష మగమ్య మీళ్వ రాదుల 

కైనన్. ఆది, 2-77 

అమావసువు సం. టి ఉ, పుం: . 4 

=... ఊఈళ్వశీ పురూరవుల కొడుకు, ఆది. 8-92 

అమావాస్యాముఖము సం, పి. ఉ. పుం. 

అమావాస్యోదయము, ఆమా వాస్యా [(పారంభము. 

వ, =, అమ్ముహూ_ర్రంబు “రౌెటదనామకంబయి సోమనూర్య సంగమ 

కారణం బయిన యమావాస్యాముఖంబై . ఆర. 5.190 

అమా హరు(డు నం, వి, య, పుం. 

ధృతరాష్ట్ర సర్బ్చజాతివా డు, 

వ, ఇఠ(డు జనమేజయ సర్నయాగములో! దన ఇాతివారితోంగూడ 
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నగ్ని కుండమున బడి మరణించెను, ఆది, 2.219 

అమితము నం. విణ. (అం ఆ. అ.) 

మితి లేనిది, కొల(ది లేనిది, అధికమెనది. 

తె, ఒక్కూరు(డు విశాలారన్కు. డమిత బలు(డు. విరా. 2.5 

అమితేజుండు సం. వి. స్. పుం. 

పాంచాలు(దు. 

ఇగ డు శేతుమంతుని యంళంబున జన్మించెను, ఆది. 8-80 

ఇశ(డు మవోరథుడు పాఠచాల కులపదీపకుడు, మహాభారత 

యుద్ధమున 6 బాండవ పక్షమున. బోంమ, ఉద్యో. 4-265 

నిదా పరవళు(డై య'ండ (గా అశ్వజ్ఞామ యితని జం పెను, 

సో సి, 1-168. 189 
'అమిత్రుండు సం. పి. అ. పుం, - 

ళతువు 
ఆమి శ ధ్వంసీ. ఖీష్మం 2-124 

అమిథ్య సం. అవ్య. అ, 

నతన్చమ. , 

“క, ...అతండు, మీకుం |వియశిష్య( డ్చె యమిథ్యావచ నా, 
ఆది, 5-240 

అముత సం. అవ్య. " 

"_ (శెనయున దీనికి వి స్తపయోగము గానిపింపదు- వ్యతి, ఇవా) 

పర లోక మందు. ల 

క శతియ సంస్కార మునకు బా తముగా నీవు నన్ను6 వాటి ప 

నివో,ముత ఫలములకు నీశేం బుత్తు”ండ నని వచ్చుటింకం బొన( 

గ నె చెపునూ, ఉదోస్ట, 4-62 

అముష్కరు(డు సం. విణా. (అ. ఆ, అ.) 

కుటిలు(డు కానివా(డు. 

మ. అరయం దప్పు కృతం చెతులగు మదలోభావేశముల్ లే 

. నమా,మృరుం డాతద్ది స్తుతి లేదుం 'శాంది, 2-296 
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అమూర్చితుండు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

మూర్చ నొందని వాడు 

చ. ఇత(డు సుశేం్యదు. డొండెం బరమేళ్వరు. డొండం ధనేశుల 

డొం డె( గాక తులబల| పభావయుతు. డన్యు(డుగా( డోరుడై న 

మద్భుజా, వితత ధనుర్విము క్త శరవేగము పోర సహించి యిట్టు 
లకతు(డు నమూర్చితుండు నయి కంపము( బొందక యుండ. 

నేర్చునే, ఆర, 1-812: 

అమూ రరయుండు సం. వి. స్. పుం 

గయుని తండి. 

సీ అనఘు' డమూర్తరయః (పియవు తుండు, గయు6 డను రాజర్జ్మ్ని 

(కతువు లిందు, _బహస్మసరంబునం బర(గంగ మును చేసె 
ఆర, £ి-815. 

ఈతని కుమారుండు గయుడు, ఇతని పేరనే గయ యను పుణ్యతీర్థము 
"వెలసెను, చూ. గయుడు. 

పూర్వ పతుల( గొన్నింట నిది “అికారాంతముగానే "యున్నది... 

“అమూ ర్రరయ [వియ పుషతుండు.! కాని ఈతని చేరు ఆధూర్తరజుల 

డని మూలమున( గలదు. 

శ్లో. ఆధూర్తరజనః పుతో గయో రాజర్షినతమః 

సం, థా. వన, 983.20, 

అమూరి సం. వి, ఇ. పుం. 

(పకృతి సంబంధ మైన దేవాము లేనివా(డు- (శ్రీమవోవిమ్ణువు, 

౬. ఆగమనునిం 'బాంథు నఖిల, జగద్భరణపరు నమూ రి. . ,గొలుతున్. 

« కాంతి. 4_224, 

అమూల్యము సం. విణ. (అ. అ. అ.) 

విలువ లేనిది మిక్కిలి వెలగలది. 

చ మునులకు నేను 7టికి నమూల్యపు. గోవుల( బుచ్చికొమ్ము, 

ఆను. 467 

31) 



త్త రవి అమృత 

అమృత సం.వి. ఆ, స్రీ: 

పూరువంళోగ్భవుం డైన కురునకు. బ్యుతుం డగు విదూరధుని 
తనయ (డన అనళ్వువకు భార్య, ఈమె కుమారుడు వరీశ్నీ 

తుండు ఆవి, 4.113 

ట్ అ+శ్వాంస్తు ఖలు మాగథీముపయే మేడ మృతాంచామ, 

తసా్యామన్య జే పరీదీత్ , ఆది. 68-44 

అమ్మతకరుండు సం, వి, అ. వుం. 

చంద (డు. 

అపర పక చతుర్దశి యమృతకరుని కరణి నొ-ప్పెడు కర్ణ మొగంబు. 

(స్రీ 2. 02 

అమృతకిరణు(డు సం. వి. అ. పుం. 

౨ చందుండు 

శే అ|భప౬లంబు వాసిశ యమృశకిరణ, పూర్ణ మండ లంబును బోలె, 

శా_8, 5-190 

'అమృతత్వము సం. ఏ. అ. న, 

1. -మోవతము, 

క, అమలంబగు నీ యితివో,నము భ_కిం బరించినం (ఐశాంతి యొలసి 

దుః, ఖములం దొజులగి మనుష్కుం, డమృతత్వావా పి మహి 

తుండ వెలు(గొందున్. శాంతి 4-860 

2. చాపు లేమి 

క, అనఘా మృత్యువు నమృతం,బును చెవామునంద కలవు మోవాము 

మృత్యు,త్వ నిరూఢ మున్న రూపుం, గను ఓమృతత్వోనహిత 

ముగా "నజు(గుమీ, శాంతి, 5--ల04 
క 

అమృతము సం. విణ. (అ. ఆ అ.) 

1. నశింపనిడి, శాశ్వతము, 
చ, ఇప్పరమత త్త పంటు విను మవిశ్టేయం బవ్యయం బకలంకం బనొ 

మయం బమృతంబు, శాంతి, 6-10 
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అగ నం వి. అ, వుం. 

౨. నుధ, 

దేవచానవులు శీరసాగరమును మధించునపు డందుండి జనించినదిం 

చీని సేవనము వలన మృత్యువుగలుగదు. ఆది. 2-16; విరా. 1-12 

“దే వేం్యదునితో యుద్ధముచేసి దీనిని గరుడు డవహారించి ' మజల దేవేం 

(దుని (పార్ధనమువై నతని కప్ప( జి బ్పెను, చూ, గరుడుడు. 

(శ్రీకృష్ణుడు దీనిని ఉదంకుని.3_ పం వెను. ఆది. 1-118 

శీ. మోతము, 

క, నిను దనుంగా నతినిగ్మల, మనన్సమాధి _పకర్ష మగ్నత వలనరం్వ 

గన గొని త దూప భజన, 'మొనరించు మహాత్యు( డమృత 

ముందు బళుపతీ, రో 6__412 

క, అమృతము మృత్యువు "నన నృత్యము మోవాము గాన విను 
మవహోతా్యా యే సృత్యమునన మృత్యువు గల్బెద, సమదుఃఖుండ 

నగుచు శాంతిపరు(డవై శాంతి, 4-26 

hy, అన్నము, 

సీ, ఆధివ యింకను విను మన్నంబు జలమును, నిచ్చుట యీవుల కెల్ల 

నెక్కు, డగుట నేం జప్పెద నమృత నుధా న్వధా నామముల్ 

నురళరలందు నాగకులము, నందును లితృకోటియందును నర్షిల్లు, 

నన్నంబునకు, ఆను. 2-406 

de యాజ్ఞ శేషము. 

వ, కావున గృవాస్టుండు సర్వసంతర్చకుండు గావలయుం గావునం 

(బతిదినంబును బశ శునక శ్వపచార్థంబు సాయం పాతస్సుల 

యందు 'వ్రైళ్యదేవంబు సేసి యమృతాశియు విఘసాశియు( గావ 

లయు* ఆర. 1-81 

శ. దశ [ప్రజాపతి కన్యయిన కపిలకును కళథ్యపునకును జన్మించినది. 

వ. కపిల యనుదానికి నమృతంబును గోగణంబును (కావ్మాణులును 

ఘృతాచీ మేనకాదులయిన యప్సరనలును బుట్టిరి ఆది. 8-65 
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అమృతనూతి సం, విం ణి, పుం, 

చం[దుండు. 

శా, ,..సాత్యవతేయ ధీవనధిజన్మ శ్రీమవో భారతా, ఖ్యా నా ఖ్యామృత' 
నూతి యెప్పు నిఖలాఘధ్యాంత విధ్వంసియొ. ఆది, 8-21 

అమృతాంశు(డు; అమృతాంశువు సం. వి. అ. పుం. 

అమృతమయ మైన కిరణములు గల వాడ్వు చం|దు(డు, 

చ, ...ఉదయవై వెలింగ నమృతాంకుండు నేనకుం దన్ను సేయు 
చున్, శాంతి. 2.126 

సీ, వటమొయిల్ గప్పిన. వాడజి నునుంగాంత్కి గదలిన యమృ 

తాంకు కలయు( బోలె, విరా, 2-124. 

అమ్బతాశనుండు సం. వి. అ. పుం. 

అమృతము ఆహారముగా 6 గలవాండు, వేలుపు. 

కో +. .అమృతా,ళన గణ సమ్మద సంపాదనను డగుచును (కుమార 

స్వామి) శల్య, 2.188: 

అమృతాశీ సం, వి, స్. వుం. 

లేం భృత్యులు తినిన పిదప దినువాండు 

లే భృత్యవర్షంబు గుడిచిన పిదపం గుడుచు, శాత డమృతాళి 

శాంతీ 4-868: 

2, యజ్ఞ శేషముమ భుజించువా(డు 

| పతిదినంబును పకకి శునక శ్వపచార్థంబు సాయం (వాత స్సుల 

యందు వై _శ్యదేవంబు నేసి యమృ కాశియు, విఘసాశియు. గావ 

క్ల అయు, ఆర, 1.81 

8, అమృతము భతీంచినచా(డు, 

ఆ. *,,అమృళాళి వగుట నీ, కభిమతార్థ సిద్ధియ య్య, ఆది. 1.118. 

అమృతుడు సం, వి, అ, వుం. 

1. చావు లనివాండు, శ్రీమవోవిమ్ణువు, 

a 1 
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పీ = =విమ్ణ( బరమపురుషు, ఒగీ. అమృతు నచ్యుతుని, .. దలంతు. 

శాంతి, 4-216 

2, జీవు(డు, వాంను(డు. 

శే. విను నవద్వార వురమున వెలు(గుచుండు, వాంసుం. -డతనిన 
యతరు( డమృతు( డం|డు, వరమ యోగులు శాంతి. 5-118 

తి. కివు(డు. 

క, నానారూసంబుల ని, శ్లేను |బవంర్థింతు జనము లన్నింటను నీ, 

శాను(డు నభపు(డు నమృతు(డు,నై న శివు గొలువు మర్జున యెపు 

డున్ కాంతి. 6-456 

“అమృష సం. అవ్య 

ఆసత ము గానిది, సత్యము, 

సీ, = సాధుజన సంగమం బమృషా భామణంబు. శాంతి. 4-864 

'అమేధ్యము సం. వి. అ. న. 

ఉమ్మనీరు, ([పసవ జలము, జరాయువు. 

తే కలసి శుుకళోణితములు కరుడుగ ట్రిః విను మమేధ్య మధ్యమునం 

(బవృద్ధి నొంది, కాలవళత నప్పిండ మంగంబులెల్ల గలిగి శిశు 
( a 

వయి మారుతగతి యెలర్ప. స్రీ) 1.96 

పురీషము- మలము= అన్ని నిఘంటువులు కాని యా యర్థ మిక్క_డ 

పొనంగదు. (స్తీ గర్భాశయము లోనికి. దల్లి మల మూ,తములు పోవ (ఈ రు U 
వీలులేదు శికువు గర్భమునం దున్నంతవణకు మలమూతములు వదలదు, 

ఇంక శిశువు నావరించి మల మెట్టుండును? నెలచెలకు (వివరించు బుతు 

గ క్తము గర్భాశయ మున పిండమునకు- తర్వాత శికువునకు తొమ్మిది 

"నెలలు ఉమ్మనీరు (|పనవ జలము) గ జరాయువుగ (మావి) మాజీ 
[క ముకొని యుండును, ఇందే పిండము పెరిగి శిశువై పూర్ణావస్థను 

తొంది వాయు [వేరిత మె వెలువడును, శికు జకనముతో వాటు. ఉమ్మ 

నీరును మావియు వెలుపలకు. బడిపోవును. 

శో మలాల్పత్య దయోగాచ్చ చాయోః పళక్వాశయస్య చ 

వాతమూ(త్ర పురిషాణిన గర్భస్థః కరోతి హి. 
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ట్లో. జరాయునా ముఖేచ్చ న్నేక క్లో చ కఫవేష్టి తే, 

వాయుర్యార్గ నిరోధాచ్చ న గర్భస్థః |పరోదతి 

సు శుత శారీరమ. ద్వితీయా ధ్యాయము 52,58 ల్లో, 

అమేయము నం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

అపరిచ్చేదకము, మితి లేనిది 

తే. ...ఆత( డమేయ భల్ల, తతుల నన్నిటి. దునుమాడె( దరతరంబ.. 

భీష్మ. 2-177 

క, అమృతం, బచ్యుత మమలం, బమేయ మవ్యయ మనంత మవ్వె. 

లుగు, శాంతి, 4-201 

అమేయు(డు సం. విణ. (అ, ఆ. అం) 

1. మితిలేనవా(డు, 

ఉం ===ళవదేవు నెణురిగుదు,.. నతండె,,.,.. భక్తికి విధేయు. 

డమేయు(డు కౌరవేళ్య రా. సౌ_పి, 2-109; శాంతి, 2-40' 

2. శరీర ధర్శమగు మితి లెనివా(డు. 

క. ఆమరుం డవ్యయు( డజరుం, డ మేయుం డమలన్వఖావు6 డప్పురు. 

షుండు దే,వామున మహీజమునం దన్కల మున్నగతి నుండు మథన 

: లక్షుం డగుచున్ . శాంతి 4-276. 

అమోఘము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. వ్యర్థముగానివి, సఫల మైనది. 2, ఆఖండము, 

తే, గోమయ |పఖావ మూల మిట్టిది గోవు నమోఘ మహిమ 

ఆను. 8-118. 

ఈతని వచనం బమోఘంబు. ఆర. 7-182: 

అమోఘు.డు నం. వి. అ, పుం. 

1. కోధుని కుమారుడై న కామునకు కొడుకు, ఇతని కుమారుండు. 

ఉక్తు(డు. ఆర, 5-159" 

2, ఒక యవశేన్టుండు. 

ఈశ్వరుడు కుమార సహితుడై భ్యదవటంబు "సీేరునవు డతని, 



క 

అమ్మ 487 

దకిణ పక్షంబుశక నితడు బల రతో యత రతీతు.డై చనెను 

ఆర, 6-264. 

అమోహత సం, పి. ఆ, స్రీ: 

మోవాము లేకుండుట 

క, .. నిన్ను భక్తిం చెలుతురు దుఠిశ, వూన్రిహనుగ( బుణ్యచయ, 

' మున న,మోవాత నిరసించు యోగి ముఖ్యులు గృష్టా, 

: శాంతి. 4-287 

అమ్మ దే. వి. (ఆమ) (నం. అంబా. |పా- అమ్మాా్మ- అనువాని 

వీక్ళతి అని ళబ్బసామ్యమునుబట్టి చెప్పుదురు. అక్ష్హైన తెలుంగు, 

వారికి అమ్మలేదు; అయ్య లేడు కాబోలు) 

1. కన్నశ లి. 

సీ ఇట రము, నన్ను( గౌగిటం చేర్చు కొడుక మీయమ్మ నూరార్చ, 

రావయ్య. శల్య. 1-18. 

లీ స్రీ నుద్దేశించి పార్ధనార్థక [క్రియలకు అను పయుకక్త ర్తృమగును. 

క, అతివ తగునమ నీ గృహా, మతి నిర్మల చరిత భరితమని యో 

యెడ మృతృతుల యస్నాధినై నను, మతి నూజట యు చోట 

మన్నన దప్పన్. విరా. 2-94; అశ. 4-68, 

క్రి చీమను, ఆదరణమును ' చెలుపును, 

ఉ. కీచకకోటిచేత నొక కీడును బొందక పచ్చితమ్మ “ని -న్వేలిన, 
దుర్మదుండు జమునిం గొలువం జనసే నమ్మ యంతంబో, శేచిన 

సూతు నీ యొడలి నంత యపాయ మొనర్తు రమ్మ వే, కాచి, 

విరోధులం దునుమగా నిటు ముట్టుదురమ్మ నీ పతుల్ .విరా,లి-46. 

((బవాన్నల (చౌపది నాలోకించి పల్కిన పల్కులు) 

తడమి నా చేత రీవన వడయు మమ్మ. విరా. ౪-214, 

4 పూజ్యతను చెల్పును, 

సీ వినవమ్మ, తృణమ. ప్టికి గొని వా(డు వీచుడ', నం దగ్ని యుద, 

యించి యతని వంట, లమరునంతకు నింధనము లవేతి-షక 
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యుడుగక మండుచునుండు (కేశిని యను దూతి దమయంతితో) 

ఆర. 2-196 

'€, వాత్సల్యమును చెల్పును, 

ఆం ...అతిథి జనుల సంతతంబు( బూజింపు, మన్నదచానమున ధరామ 

"రేం గ వరుల: దనుపు మఖిల వసుమతీ (వజలెల్లం గరుణ 

గలుగు మమ్ము కమలన్నేత (కుంతి |చౌవదితో) ఆది. 5-8 

8, ఓదార్పు, నంతాపము మొదలగువానిని చెల్పును. 

మత్తకోకిల, పుతి యిట్స్లగునమ్మ శోకము బొంది కుందుచు నన్న నీ, 

గాత మొండొక కీడు పాటిలి కందు. స్రీ 1-188 

'అమ్మ చెల్ల చె. అవ్య. అమ్మక చెల్ల ; అమ్యచెల్ల గా, 

ఆశ్చర్య సంతాపాదులను చెల్పును, 

ఆ, అమ్మచెల్ల యిట్లు లనకుము కొండలు, లోనుగా.(6గ. బవనుచే 

నపొ_న్ష, మహిమ గలుగు శుజుగీ మా భూతముల చేప్టి,తములు 
నాయువళగతములు గావెం శాంతి. 8-387 

అమ్మరొ దే. ఆవ్య. 

భయమును సూచించును. 

తే, ...కరంబున నుదర మప్పళించి యమ్మరొ; రక్కెసయంచు నుల్ల 
ములుకువారునై పురజనంబులు దలంకి. విరా. 8-88 

అమ్ము దే. వి. fF 

అంబు (వృ త్రియందు తరచుగా *అంపీి ఆగును) 

lf, బాణము, 

వ. ఇప్పుడు నాకు |బణామంబులుగా( కాదంబుల మొదలం బడ 

"రెండమశ్రి లేసి, విరా. 4-252 

చే.స, కి, 

1. వికయించు, 

వ, వాయునండను(డు వంటకు మిగిలిన మాంనంబు అమ్ము నెపంబున 

నిచ్చలు సవోదరులకు నిచ్చుచుండు. విరా. 2-2 
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అమ్ము కొను చె. స, కి. 

1. అంచమిచ్చు. 

చ, కమముననై_ న శా|తవుల( (గమ్మననై_నను జావ(జే(త ధర్మము 

విను పాపకరశ్రలగు రాజులతో దగ నంధినేంత( దో,షము 

విభుం డుర్వి యమ్ముకొని సంగరముం దొలగింపం గూడునే, 
సమరజితావనీభరణశాలిత 6 టోలునె యొండు ధరన్హైముల్ . 

శాంతి. 1-118 

లై వి కయించు. 

సీ, పాపాత్ము. డొక బోయ పక్షుల వధియింది, తినియును పెక్కమి 

కొనియు నదియ, [బదుకుగా దానికి బహు సాధనంబుల్తు సవ 

దించుకొని మవోటవి6 జరింప, శాంతి, 8-307 

అమ్ము లహొది చే. వి, 

అంబుల పొది ఆంపపొది, తూణీరము చాణములుంచు పొది, 

క, ఈ నెలంత/ గన్న మన్మథు(డై న జిగురు గొడుగు. బువ్వుటమ్ముల 

పొదులున్, లోనుగ సెజ్జలు చేయం, చా నియమింపండ విరహ 

తాపము పేర్యిన్. విరా. 2.28 

జుమానము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) హ్ 1 

1. వాడనిదిం 

వ. అమ్లాన కుసుమ మాలికా మనోహరులు, ఆది, 6-131 

ఆయ తి సం, వి ర, పుం. 

నవుషుశకు పీయంవదయందు జని్మం చిన'వా(డు. 

యయాతి తమ్ముండు. అది. 8-94 

'ఆయత్నము సం. వి. అ. పుం. 

యత్నము లేమి. 

సీ నీవు చెద్దలకును, బెద్దవ యత్న సంభృత జగ త్త రియు(డవు. 

ఆను, 4.410 

ఇఅయనము సం. వి. అ. న, 

1. గతి పోవుట. 
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వ భఖీకునకు మార్గనిరోధంబుగా మవోశ్ళతంబు లురలం (దోచి యే: 
కాయన వదంిబున కడ్డంబ శయనించి లాంగూలలీలా చాలనంబు( 

జేసిన. ఆర. 8-818 

వ, మార్గము. 
N 

క, (శ్రీకరణ నిపుణ పదప్కదారా కేవలన_త్స్వ్వనవు మాయావ్యవధూ,. 
త్యేకాయన గమ్యా. శల్య 2-1 

8. వర్తనము, 

. పరమాత్ముని నారాయణు(, జిరంతనుని భక్త శేముపీనిమా స్వీ,క 

ర శై కాయనుని నమృవ్మరణంబున6 దల(తు నతుల షడ్విధ 

భూతీన్ , శాంతి. 4-248: 

4. నెలవు, స్థానము. 

క, సారము లనయణా జలముల, పే రయనం బశంగ నెలవు పీతిగ 

నాకున్, వారము లయనణ బగుటను, నారాయణు( డం్యడు 

జనులు నన్ను. గిరీటి, శాంతి. 6-421 

5, నూరుని యొక్క దఊీణో త్తరదిగ్గమనములకు పట్టు కాలము. అర్ద 

సంవళ్సరము (ఉత్త తరాయణము, 'దకి ణాయనము) 

క. మాన క్రయనాబ్దమయోచ్భాసిత రూవు(డయి నృషిం బళ 
చ (a) లు న్ 

యంబు దగం చేసి పొలుపారు శౌరి. శాత. 2_8b* 

6. సూర్యుడు దకిణో శ్రర దిశ లకు(బోవుట. 

క, ఆయన వళశంబున( దేజో, వియుక్తు'డై రవి వశావ రహితుండగు.. 

ఇంది. 4.407 

ఆయము సం. బి. అ, పుం. 

1. భాగ్యము. 

చ (పియ మెసంగం దగం బిలిచి వెచ్తైడు కూడది అెక్సకూడు ద,క్క 
య నయహీనతం దమకు నాశడ్యొనెడ నిట్టునట్టు నేమియు 

నన లేని కూడదియు, మేవడియె చను సీవు మాచేసం,. లయుండవు: 

గావు మాకు 'ధృతిపెంపణ నాపద లే దొకింతయున్. ఉద్యో 2-222' 
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లి మంగళము శుభము, 

అయమహి తా, శా 8 4.6 

కి. పూర్వజన సుకృతము. 

అయ నయశాలి. న్ ఆది. 4-250 

అయశృంకు.డు సం. వి, అ. పుం. 

శకికయ రాజయి పుట్టినదానవుండు. ఆది. కి-00 

అయళశ్శిరుండు సం. వి, స్, వుం. 

శేకయ రాజయి పుట్టిన చానవుండు? ఆది. 3-60" 

అయస్సు సం. వి. స్, నం 

ఉక్కు, కనుము, 

ర్భత రాష్ట్రం డిట్టివాండు గాంగల వాడని తొల్లి యెటింగి | తికాల వేది 

“యిక కృష్ణం డయామయంబుగా ఖీమ' పతిరూపంబు చేయించి. 

స్రీ: 1-126; ఆర. 1-208 

ఆయాచకు(డు సం. విణ. (అ. ఈ, అ.) 

యాచింపనివా(డ్కు అడగనివా(డు 

చ. ఆడిగిన నిచ్చు కంశును నయాచకుంగాంగ నెటింగి యిచ్చు 

బక్కుడు ఫలమిచ్చు. ఆను 2-848: 

అయాచనము సం. వి. అ. న. 

యాచిం పకుండుట్క అడుగకుండట్క 

వం పాండవా గజుండు యాచచా యాచినంబులలో నెయ్యది దానా" 

రం బగుననీ యడిగిన నతనికి. విశామహుం డిట్లనియె 

ఆను. 2-842 

అయిదు చే. (సంఖ్యా వాచకము) 

ఐదు. 

వ తన తోంబుట్టుపు లేవురకు నిలువ 'కావు లయిదిచ్చిన నర్వశాంతి 

యగు. ఉద్యో. 1-877 
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అయి దూళ్లు దే. నమ, 

పాండవులు నంధివయత్న కాలమున దుర్యోధనుని ఇమ్మని కోరిన 

(గామములు 1. కుళస్థలము, 2, వృక స్థలము, తీ. వాసంతి, 4. వార 

ావతము, 5, ఏదేని యొక్కటి. 

ప కుళస్థలంబును, వృకస్థల:బును, వానంతియ, వారణానత౧బును 

జూలు. గాదేని మఖీయ నెంబేనియు నొక్కటి యగునట్టుగా. 

దనతో డ(బుట్టువు లేవురకు నిలువ శావు లయిదిచ్చిన సర్వశాంతి 

యగు. ఉద్యో. 1-877 

శ్లో అవిసలం వృకోన్తలం మాకనీం వారణావతమ్ 
య థి అ © 

ఆవసొనం భవశ్య[త కంచి దేకంచ సంచమమ్. 

నం. ఛా. ఉద్యో. 81.19 

శో, అవిసలం వృక స్థలం మాకనీం వార ణావతమ్ 
౧ ఇ శి ది 

అవసానంచ గోవింద కంచి దేవ్నాత పంచమమ్, 

కో, ఆవినలం చృకస్థలం మాకనీం వారణావతమ్ 
౧ ® 0 0 

అవసానం మవోజానో కంచి డేకం చ పంచమమ్., 

నం, మ ఉద్యో. 81.7, 8 

"సంస్కృత భారతమున జఇప్పంబిడిన వై మూండు తావులం బట్టి చూడగా 

పాండవులు కోరిన |గామములు 1. అవిస్థలము, 2. వృకస్థలము, 8, 

"మాకన్టి, 4, వారణావతము, క. ఏదేని యొకటి. 

ఆంధ మవోభారతమునకు సంస్కృత భారతమునకు ఈ (గామనుల 

చేళ్లయందు భేదము గన్చించుచ్చున్నది. సంస్క్భృత భారతమునందు 

గామముల "పళ్లు చెవృంజడిన మూండు స్థలములలో మొదటి స్థలము 

నందు మాాతము ఆంధ భారతమున వేళ్లు చెప్పంబడియున్నవి. మిగిలిన 
-ఆావులయందు వివరింప(బడక', 

కో ఇచ్చట బంధులు నీవును, నచ్చెరువడి విను చునుండ నయిదూళ్లును 

మా,కిచ్చినను జాలునంటేని, ఉద్యో. $11 

వం. తా్యానంతన 'ఇయమఘూాళులేవురకు నై_దు సుయోధనుండిచ్చునాక్కొ. 

ఉద్యో. 8. 101 
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అనిమా [తము చెప్పబడియున్నది. సంస్కృత భారతములో నెచ్చటం జెప్ప. 

బడియున్నను సమముగానే యున్నది. కాని ఆం|ధ భారతమున అవి స్థల 

మునకు మాటుగా కుళస్థలము,. మాకందికి మాటుగా వాసంతి చెప్పంబిడీ 

యున్నవి, కొందరు (నూ-౪ఆ) అవిస్థలమే కుళ స్థలమనియు ఇం ద్మపస్టృ 

మనియు. జెప్పుచున్నారు. ఈ విషయమునకై చూ, కుశస్థలము- ఇంద 

(వస్థము. మాకంది వాసంతియై నటుల(గూడ నెచ్చట( గన(బడుటలేదు.. 

చూ. వాసంతి, 

వావిళ్లవారి సంస్కృత |వతిలో మొదటి శావున మాత్రమే (ఉదోన్ట 
80-19) కుళ స్థలము అనీ ఉండి మిగిలిశ రెండు తావుల అవిస్థలము అని. 

యే గలదు. ఇది తెనుగు నుండి సంస్కృత మున( "జేరిన [పమాదమై. 

యుండును, అందును వానంతీ లేదు. 

అయిన చే. అవ్య. (దు. (ఐన) 

అను ధాతువు యొక్క చేవర్ధకరూపము వికల్పముగాని సజాంతరముగాని' 

'తెల్పును, 

క. దయమాలి పోవనేటికిం (బయత్నమునం బొదువ దై వబలమున 
మీకుం [బియ మెవ(గ (బదుకు (బదుకం, డయినను డుజీ పోవ 

రాదె యని చెప్పుటయున్. (ఇది పవాంతరము) శాంతి, 8-83: 

చ +..ఇంక నమరలోకమెన నరకంబయినన్ సరి మాక నారయన్. 

శల్య. 2.285 

(వికల్పము) 

(విణ) అను ధాతువు యొక్క భూతార్జక విశేషణమూ 

వ. భవ త్పసాద భాజనంబులయిన చారికీ దుర్శభంబులగు వస్తువులుం' 

గలవే, (దోణ. 2.218: 

అయిపోవు దే, అ, కి. 

సమ|గముగా నగు. 

చ. అడలున రాజధర్మములయందు జనించె నసూయ నీకు ని,ప్పుడు" 

మును '*నిషస్ఫ్ట్రాహముండ వయి పోవంగల గన్న.గులంబువారు ని 

" ప్పుడమి వృపాలురున్ (బదకి పోదురు. శాంతి, 1.62. 
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చ. చెవు లవిసెన్ దిళల్ దిరిగి చిత్తము నీఆయిపోయె నాకు నీ,రవ 

మున. విరా. 4-177 

అయు కము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

1. కూడనిది, తగనిది 

క, ...తవలావున కధికమయిన పనిసేయుట యు_క్తమును నపథ్యము 

నగు భోజనములు వారించు నాయువు,ః అను, 5-182 

కుయుతము సం, ఏ. అ.న, 

పదివేలు. 

మ, ..నాగాయుతసామ్యకీ ర్రిత బలోద(గుం - ఉద్యో, 2-172 

అయుతానీకు(డు నం. వి. అ. పుం. 

పూరు వంళోదృ్భవుండైన మవోభెముని పుషతుండు. ఇతని తల్లి (పసేన 

జిత్తు పు|తిరైమైన సుపుష్ట (నుయజ్జ్హయని సంస్కృత భారతమున) భార్య. 

పృథు[ళవనుని కొమరితమయైన కామ (భాస యని సంస్కృత భారత మున) 

ఇతని కుమారుడు అ కోధనుండు. ఆది, 4-2 

పురుషమేధము కొకు పదివేల వురుషులను డెచ్చినవా(డు గాన వీనికి 

ఆయుతానాయి అని పేరు వచ్చెను. 

శ్లో. యం పురుషమేధే వురుషాణా మయుతమానయ, 

త్త త్తస్యాయుతానాయి,. నం. భా. ఆది, 68-80 

ఆఅయుతాయువు సం. ఏ. ఉ. పుం. 

దుర్యోధన పతీయు(డై న యొక జ|తియు(డు. కళింగ చేశీయు(డు, 

శుతాయువు సోదరు.డు. ఇతని కుమారు(డు నియుశాయువు. 

ఈ ఆయుతాయువు (దోణుని నాలవనాంటి యుద్ధమున ఆర్జునునితో(ోరి 

మరణించెను, (ద్రోణ. 9.96 

ఇతనికి సంస్కృత భారతంబున ఆ(ళశుతాయువు. అచ్యుతాయువు అను 

“పేళ్లు గలవు, అయుశాయువు అను పేరు గాన్పింపదు, 

నం భా. [దోణ 68-7-74 
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అయోగ్యము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

న దో చు, తగసిదె, 
టు 

చ. అవినయ బుద్ధివై వారికి నర గమ యోగ్యమ యంటి నీవు. మ్యూ,ర్థపు. 

శిశుపాల. సభా. 2-24 

అయోగ్యుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అనర్గు (డు, తగనివాండు. 

తే. వధమునకు నయోగ్యుం డగువాని జంపి,తే పరాజితు(డై కె నీ 

"తెజంగు సెపుమ. మౌన, 207 

అయోధ్య సం.-వి. ఆ. (స్రీ. 

కోనల దేళమునకు రాజధాని, ఉద్యో. 8-814 

ఇది సరయూ తీరంబునందున్నది. దీనికి సాశేతమని మతియుక వేరు 

గలదు. (శ్రీ రామచంద్రమూర్తి జవిస్థలము. ఇప్పుడు 0౬4, అయోధ్య 
అదికాదు, ఆనా(టి అయోధ్య నము [దమున ముని(గ౧ిపోయినది, అయో 

ధ్యా జీవకోటి యంతయు (శ్రీరామునితో పరమపదము పొందెను. శతు 

వులచే యోధింప శక్యముగానిది అయోధ్య" 

అయోనిజ సం. విణ. (అ. ఈ అ.) 

యోని నుండి పుట్టనిది, (స్రీ గర్భమునుండి రానిది, 

వ. ఆ (రుపదుండు తనకూంతు నగ్నికుండ సముద్భవయైన దాని 

నయోనిజ నగణక్ట పుణ్యలా వణ్యగుణసమన్నిత. ఆది, 7-4 

"నం. వి, ట్, స్రీ: 

_దెెవది. 

చ, పరమ పతివతన్ నభ దపస్విని. బాండవ ధరశ్రపత్ని ధ,రగరత 

నయోానిజం (బకృతి మానవ ఖామినిగా6 దలంచి. ' 

సఖా. 2.2665 

ఉఅయోనిజాతు.ండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

యోని నుండీ వుట్టనివా(డు, 

వ, పకు యోనిజాతులు నయోనిజాతులును లోనుగా సద్ది ప్రజాలును 

రాజవరులు నగుట గన్నదిగాచె శావున మునివరుల నృపవరుల 
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వలనం గలిగిన జన్మంబు లెల్లను బీజ (పధానంబులై_ య తిశయిట్టు, 

ఆను, ఖి-208% 

అయోనిజుండు సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

యోని నుండి పుట్టనివా(డు, 

క, కృపుండును గురుడు నయోనిజు, లవరిమిత భుజబలాధ్యులు.. 

ఉద్యో లి-జి10' 

అయోమయము నం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

ఇనుముతో. చేయబడినది, 

వ. |తికాల వేదియైన కృష్ణుం డయోమయంబుగా ఖీమ |ప్రతిరూవీరబు 
నసేయించి. స్రీ 1.129" 

అయ్య దే. వి, 

(సం. ఆర్యః.| పా. అయ్య ఓ అజ్బపా, అయో్యి తణయన్ అను వికృతిని: 

అని శబ్ద సామ్యమును బట్టి చెప్పుదురు. అశత్తైవ శెలు(గువారికి ఆమ్మ, 

అయ్య లిర్వురు లేరేమో.) కన్న తండి, జనకు(డు, 

సీ, + -.మంతులా,తనింజూపి యతని. నందనుని రాజ్యమునకు బట్టము:. 

గట్టికొని రక్కుమారుండు;, దమయయ్య శేటు చిత్తమునందలంది. 
అథ. 1-18: 

క. మా యయ్య్యకు బాయక' వని, సేయుచు దీవించి ప్రియము సేయుచు. 
నుండున్, మీ యయ. ఆది. 8-187 

వ. మాతలియు నర్జునుం జూచి... మహేం( దుండు మీ యయ్య భవ 

ద్దర్శనం బేషీంచి నిమ్న నమరావతికి రాంబనిచె. అర, 1.846. 

2 తండి వరువచవా.డు, వెదతం (డి, పినతం (డి, 

క, మీ యయ్య మీరు వనవాాసాయానము ని న్తరించి యభ్యుదయ. 

మునన్ , డాయుట విని ముదితాత్ముం,డై యిట పుత్తెంచ్చెనన్ను . 

నను మీ మొదలన్. ఎ. ఉద్యో, 1-261 

లీ,“వాత్సల్యమ.ను చెలువును. 

శే'అయ్య నేము నీ పితరులము, ' అర: 2822. 
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తే, కాని ఇఆరువునం బోయిక( గలుగునయ్య, (ఖితుక్తుచవి' యెంత్లర్రున.: 

నపథ్యములకు, వేడ్క నేయుదురయ్య వివేకు లెవ్వి,థమున చా 

ద్ద, వినవయ్ట్య తమక ముడిగి, విరా:, 2-78 
‘4. పూజ్యతను "దెలుపును, 

వ, అయ్యా, నీవు ([బావాగ్తిణు(డవు భృగువంశ సముత్పన్నుండవు. ౯ '- 

ఆది. 1.168 

"ల్. పురుషు. నుద్దేశించిన (పార్జనమందు,[క్రియలపై నను [పయు_క్ర్తమగున్ను 

ఆ తండి, నీకు నాకు దయతోడ నిచ్చిన, వరము చి త్తగించి వలయు 
శతెట(గు, సమయ నముచితముగ నమకట్టుమయ్య యీ "రాకు. 

మారు లవిధింబోకయుండ. విరా. 1-181 

"తే, నెయ్య మొనరంగ చెణి(గింపు మయ్య మాకు, ఆది, 8-224. 

6, పురుషుల నుద్దేశించి పలుకునపుడు అను వయు_క్రమగును= 

-.పోకడ మాలిన వారమయ్య య్బిద్దురిత శరీరముం దిన(గ 

దోనము మాకని వార లొల్లమిన్. . శాంతి, క$-5805- 

చ, ==, అ్కయ్యనఘుల వై తృకంబయిన యం౭శము మిన్నక వ జపాణి' 

చై_,నను గొన(లోలునయ్య, కురునందన, ఆది, 8-86: 

7, (పళ్నార్ధకమును చెల్పును, 

ఆ. విను మసత్య లోభమున సిరియగునె యా/కొని ముసిండి దినినం 

[గొవ్వు లావు; గలుగునయ్య శరుని కర్ణ దుళ్ళాసన, మంతి. 

తంబు గా ర్యతం|త మగునెం (ఇచట కాక్వర్థము) ఉద్యోగ. శి. 008: 

ఆ. ,..పు తవరుల దగిలి కాచునట్టి తల్లి నర్పములకు, నేల యలిగి 

ఇాపమిచ్చెనయ్య, స్రీ) 1-170; ఆర, 2-148. 

8, పరివోసమును "చెల్పును, 

క నీశెవ్వరయ్య ద్రుపద మ,వో రాజుల యట్లు. కృషణుల ము పట్టు 
.వడన్, వీరికి వలసనె యవావా' మువోరాఖ్య మచాంధకారమదె 

'వానినొకోే, ఆడి! 6-90 

32. 



కు ఆయ్యచి 
అయ్యదీ నర్వ. (ఆ అది) 

ఆయుది. 

ఊఉ ,..నాకు నింతయును నేర్పడంగా చెణిగిరపుళ డున్నరూపవయ్యది 

వావుడున్, విళ్ళా 1=190 

అయ్యమ దే, వి. 

ఆయను అమె. 

చ, అయ్యమయః బుణ్యుండు గృష్టుండు ఇజార్య జాదముళ్, పతికెడు 

వార" లిట్లు చెగ( అాలిరి.. ఉద్యో. 4-22 

అయ్యరు సర్వ. 

Fr అయ్య అ= ఆయోం 

4. అయ్యయి చోటుల నాచరింపలే, ఆను. 2-894 

స్ అయ్యయిఖబంధథుల నందునందు, నందును నిలుచు నట్లాందు గోనియ 

మించి. మౌన. 193 

1. అయియు అయినప్పటికిని, , 

. వ. అమ్మని వచనం బమోఘ-బు గాపున నీవు సర్వభచణు డయ్యు 

మాలో న| గపూజ్యుండ వని యొడంబజచి, శల్య. 2.195 

క, అనఘా, యీ యజ్ఞము విధి సనాధ బుత్వి(కృయోగ 

నంవూర్ణం బఇయ్యును గడచననేరదు నడుమన యుడుగును 

భూనురో త్రమ నిమి త్తమునన్, ఆది. 2-207 

2, అయి, 

..ధర్మనిప్తారకమయ్యు నత్య శుభచాయకమయ్యును దైవ 

ముం 'జెడున్. ఉద్యో. 3-878 

సీ. చ| కధరుండయ్యు జలరువా నాభుండు, గాండివధిరుం డయ్యు 

అాండప్పుంగు, నుండి రవ్వనమున నుభయ 'పార్గ గంబుల. 

ఆది. 8-261 

అయ్యె సర్వ. అయ్యాయి, ఆయా 

వ ,.,వారివారీికి న్య వేషమంబుల కనుగుణంబులగు నలఅరోభరణ 



ఆరణ్య వాసి 409 

మాలాషద్యు వక గల్లాంబులు నన్ని హీఠతంబులయినం జూచి నంతసిల్లి 

వీరా. 1.184 

క. ఆయ కర్భ్గంబుల దెస, నెయ్యం బల్షర్రార. - . అను. $06 

ఆఅరషణము సం. వి. అ. న. 

శాపాడశుండ్రుట్న, 

సీ కఠణాగ, శాళత్రణము నళ్భణశాధిరక్రియు.  త్రోణ. 1-221 

ఆఅరగతి శ ." ఇ అతో 

సందేవాము, జంక్, 

చ నరునకు( బూని పల్కితి వినం జవిమాలిన దొడ్డపల్ము-లే, నరగతి 

లేక బెట్టడరినప్పుడు నూడుము నన్ను ఛాతినిన్. కర్ణ. 2-28 

అరజాము వై. వి. (నం-వారణమ్) ' 
1. వివావా కాలమందు వధూవరుల కిచ్చు ధనాదికము. 

వ, సౌఖభ[ దునకు భ[దసామజ న న ప్తశ తియును లోకోతరతురంగ దళ 

నవా సంబును సలతణ గోపంచలతయు రథంబులు "రెందు వేలును 

చానచాసీజనము లకతయు మజియు నానా (ప కారంబులగు భనం 

బులు నరణంలిచ్చెం విరా. 8-408 

ప్రీ +. .ఆగణ్య్య మవోవస్తు; వానానంబులు గొని వానుదేవుం డనుజకు 

నరణ మీ నర్థితో( జను బెంచె. ఆది. 8-216 

అరణి సం. వీ. ఇ. పుం. ఇ, ఈ. (స్తీ. 

(చచ్చి నిప్పు ముట్టించెడు శొయ్య. 

ఆ. అరణి నగ్ని వొతము కరణి చేవకియందు, వ్మిపకరగ య 

గుప్తివై. జనించె నెవ్య( డవ్వను దేవ నం,దను భక క్ట 

నిరూడ్, శాంతి. 2.28 

అరణ్యము సం. వి, ల, న, 

అడవి. 

(పేశళూమి వరిసళారణ్యంలునందు, శిరా. 1-161 

ఆఅరణ్యవాసి సం. వి, న్. పుం. 

'వ్యానస్థుండు. 



$90 స _అరత్వి. 

తె **+ఏమి, ,(వతము, ఫలిపిన( ఇాపనిర్హరణ మగుట, బుణ్యగతి 

కలి దప్ప దఠణ్యవాసి,కి. ఆను, ల్-22: 

అరత్ి సం, వి, ఇ, “(+ 

[పియము లేమి. 

తే. రతియు నరతియు( బవనంబు గతియు నుడిపీ, ధారణా నిశ్చలుం 

డయి తన్ను( చాను కనుచునుండెడి యోగి, "- శాంతి. 5-595: 

అరత్ని సం. వి. ఇ. పుం, 

మోంచేయి మొదలు చిటికెన వేలి చివరవటుకు నుండు కొలంత, మూర. 

కు మడరత్ని 'ధనుర్దరుం డె, య్యెడ నజితుండు గాన, ఆది, 7-16 

అరదము వై. వి. (సం. రథః. త. ఇరదము. 

రథము, తెరు. 

కం శరములు శ రాననము న,య్యరదము'వె డిగ్గ విడిచి యతిరభన 

మునన్, ధరణికి లంఘించి. విరా. 4-72 

అరము సం, సీ, అ. పుం. న 

1. బండికంటి యాకు, 

"వ. ద్వాదశార చ కంబుం బరివ ర్రించుచున్న వారి నార్వుర గుమా' 

రుల. చూ. అంచుం ఆది, 1-108 

2. కోణము. 

మాలిని, అనురదళన లీలా వార్టపి ఫి దీపార ళోచి,ర్రసిత. భీష్మ, 2.410" 

అరయవచ్చు చేస, కి. 
విచారించు. 

కే. అరయ వచ్చిన దనమేను నెరవ తనకు, నొండు కూవ్నలు దక్కక్త 

యునికి యరుదె, "ఊఊ 3కి 

అరయు (ఆరయు) దే, స. (క్రి (క్రి. ఆరయు, త, ఆరాయ్) 

1. విచారించు ఆలోచించు. en . 

శే, తెనుంగు వాన వినిర్యింప దివురటరయ, భవ్య పుగుపార్థతరు. 
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'పక్యఫలము గాదె. ల నన విరా. 1.18 

8,“ రకేలించు! లం ముల 
క, వెను, బోడవు( బఅపు జొంప్కమును గలయది దీన నెల్ల పురుషు 

లక [బియోజిన మొక(డు' లేదు చేరం,జన( జూడ(గ నరయ 

ee సెక్కు సమకట్టంగన్. విరా. 1-185 

శి, పరామర్శించు, 

ఆ అకట" యా(డుకూయు నాలకూయును లాంతి వారికే. న నరయ 

"వలయు ననిన, నన్ను. గీచకుండు ధన్నంగ నెట్టులు, .నూడనేర్చె 
ధర్యసూను( డపుడు. విరా 2-177 

తో గ్గ , 

4 పరీక్షించు. 

చ. అనడు విన లామైన హృదయంబున గారవ మొంద వై వుణం, 
“బున నుచితంబుమై' నరీసి పొచ్చెము లేమి దదీయ సేవ( లై,కొను 

టకు నిశ్చయించి ఏ తన కూతు విరాటుండు పిల్వంబుచ్చె నర్తన 

_మునకై బృవాన్నలకుం దత్చరతం దగ నప్పగింప(గన్. 

విరా. 1-248 

క, వెదకు, అన్వేషించు, 

క దేపర యానతి. జాండవు; లేవురు (చెపదియు నున్న యెడ 
యే మరయం. గా వెడలి. వీరా, శీ-80 

అ. పరంగు పొదరు పొదరు పల్లంబు పల్లింబు, [మాను [మాను దుర్గ 

+ మంపు(జోటు, దొనదొనగువా యాదిగా6గ నెందు నరసియరసి, 

విరా, 8-82 

66. చూచు, వీశించు. 

మ, బలియుం డా సొబగుండు భావఖథవ దర్భ! భాంతు6డై వచ్చి నిశ్చల 

సర్వాంగతనున్న నన్నరసి నీ చందంబుగాకున్న న్యాకులతం 

బొందెడు. విరా. 2=281 

హా ఏలు, పోషించు, కూడుగడ్డ యిచ్చి భరించు 

క, సీచము లయ్యొడు వనులకు, నా చాలమి యెతి(గి మన్ననకు( 

చాతముగా, నీ చిత్తంబునం గైకొని, యాచారము దస్నకుండ 



$02 ఆకర 

నరయుము నన్నున్. విలా. 1-816 

శే. శ న్ర్రజీవికయును నరి షమష్టభాగ్య మాహరించుటయను భృత్యు 

ల్లో భృ ళాష్టనాం థరణం ధర్మః క్ర కే ధ్ ర్మణ్యామోఘకా, 

, సం, ఛా. ఆను, 208-128 

8, కని”వెట్లు, తాగ తతో. జూచు, 

తే, ఎవ్చు డెయ్యెడ నేమిట నెట్టు లరయ్మ వలె శిమేయి ఛారయు 
మలసి డన్సీ, వొచ్చియినను నేమ కిచ్చ( దలణి తడమి నాచేత 

దివన వజయుమమ్మ, విరా, 2.114 

§. రతీంచు, కాపాడు, పాలించు. 

క, రమ్మ్మిం[ద పదవి చేకొని మమ్మెల్లను నరయుమనిన మానవవతి 

నొ, కమ్మహిమకు. దగు నాప్కోశ్య్యముు గలదె నన్ను నేల 
యలంచెద రనినన్. ఉద్యో, 1-145, ఆర. 4-89] 

ఆ. కొడుప(బోలె నరయ గురుం బోలె. గొలువంగ, నగ్ని(బోలె నిష్ట 

నర్భితుండుగ( జేయవలయు విపు, ఆను: 1-160 

శ్లో, పుతవచైైన తే రజ్యూ ఉపాస్యా గురువచ్చే శే, 
అగ్నివచ్చోపచార్యా శే | శోవె్రాణాః కురున్నళ్తను. 

నళ ఖా. ఆను, 
10, _పలీతీంచు, నిరీష్షించుం 

సీ +4 -అర్కునస్ యు త్రరాయణము వచ్చు ఊఅలే* టరసీకొనీ యుండి 

నా కడ కరుగుచెమూ. అను. క. 442 

11. శలియు. 

చ, కను(గొని యను (గొ త్తయగు కౌొతుకవ్భ త్తి మునింగి పల్లటిల్లిన 

ధృతితో (గమం బరయలేని మనంబు చలింప విరా. 2-247 

12, ఊహిొంచు. 

చ. పరి సనుచెంచి గోగణము. ఐటి రనన్ విని పిన్నగాన మీ6 దర 

యక -రాజనందనుం డవోంకృతి మై ఐజి తెంచి నైన్య వి,న్నురో 



అము ఆాచ్రి రీ దవబుట్ధి డలఆంగినం భశాజజచ్చె. విరా. 4.78: 

$8, యోూగచేమములు విచారించు, . 5 

క్, చూవుటయు నగ్గలంలిగు, చేవున( గిమ్మీర వై వె రి యేన కల(ఐెదన్, 

రూవు నెడంగ 'నిమ్మొనలను, భూవతి నరయంగ నీవ, పొమర్శిని యె. 

నృపా. "కర్ణ. 827 

14, (పోగుచేయు, 

ఆ. పాంగ వేద వేదియగు పురోహితు. జెప్పు, నగర మెలంగ(వలయయం 

దగవు( గ్భపయుం జిక్కూటియును గలుగు నచివు నవ్పనముల్సు 

నరులు నరయ బనుచు నది విభుండు. శాంతి. 2-298: 

-అరవౌయి దే. ఏ. 

 వెమదీయట, శంక, జంకు, 
క, ఈ యెడ ననుంగని వారణ, చేయుడు నిళం డగ్గమైన చిచ్చలు 

పిడు గై; పోయి పయింబడు నీ వర్మ వాయిచుకలేక పఅపవలయు 

రథంబున్. విరా. 6-14. 

"తే, ఇవ్విధంబున గురుసుతు. డేవు మిగిలి చన(గ, గృపుడును. గత 

వర్మయును దలిర్చు, కడక పతనితోడ నడచిరిగాని వారి, సలన, 

నించుకయును నర వాయి లేదు, సప్టి, 1-140 

అరవాయిగొను చే. అ. కి, 

+ వనుదీయు. 

వ ఇట్టిరువా(గు నరవాయి గొనక చెనంగు చుండ. విరా, 98-170: 

2 శంకోనొందు, సంజేహించు. 

ఈ, కురు సె వైన్యము నిస్సారం బరయ(గ మనబలము లెల్ల నతి దృఢ 

ములు స్కీ వరవాయి గొనక నడపుము, ధరణీశ్యర సేన మొగము 

దై వమ నీకున్. ఉద్యో 4-111 

కీ, జంక్కు భయపడు. 

వ, ++ పాండ వా|గజాండు ధృ వ్రదుగ్రము్య్యుం గనురగొని గురుని పురో 

భాగంబున6 గౌెరవసేన ఖీమసేనుండు దాం. 'అరల్చుచున్నాండు, 
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'అరవిందగంధి సం... ఏ. ఈ. మస్రీ. 

రించుటకయి యనలంబున జనియించినవా(డవు,-శ్రిఖండి. ప్రముఖ 
పాంచ్లాల కుమారుల, గొని యర చాయి ,గొనక యడరుమని పలికి, 

రోం. ర5-265 ళా ఆ 
వావ, - క. 

. EE) ఎ = ఇక తో 

నీ a ba సై 
2 

"2 
గీ 

కి “lf | 

es They a ; 

ఉ. ఇయ్యరవిందగంధి కుల మేమి , చరిత్రము చ చంద మెట్టు. విరా, ఒ40 

'అరవిందనాభుండు సం, "వి. అ. పుం... 
స 

(శ్రీకృష్ణుడు. | | 

వ. కొలువు వారెల్లి నత్యుత్సుక లై యెదురుచూడ ' రథోత్తమంబు 

నవతరించి యరవింద నాభుండు. ' ఉద్యో. జట? 

అరవిందథవుండు సం. వీ. అ. పుం. eT 

. వ్వా ల 

చ. _..నరుండు సిద్దుండ్రై, వినుతికి పెక్కు బొందు. 'సేరవిందభవాం 

ప్రకచాససంపదన్. “అను, 2-89 

అరవిందము సం. వి, అన. | *. 

.._ పదత్రమ్హు | 

ఆరోబీందభవు(డు నమరులు( 'జనుదెంచి పాకించి. | అను. 4-488 
| య 

అరవిరి చే. వి. 

bh, 

| సగము వికసించిన పువ్వు. 
( 1 

సీ, అరవిరి నెశ్రావి నడరించునున్ని ద, విటఖిటి సౌరభ. వితలివొదలం 

ఉరో్యో 2-112 

ఉఆరళశోచి సం. విం లం పుం. 

చక్రము . 

(అరము జూ చ| కపుటాకు, అరములయొక్క (పకాశము గలది అరళోచి- 

'చకము) 

మాలివి, ఆసురదళన లీలావ్యా పి దీపారకోచి,ర్గ సిత పరశు గాథా 

అలంకృత, | . భీష్మ. 2.419 



శారా శము PO: 

అరసావు -క వి... 
సగము చచ్చుట; మూరే '(అర-రావు) 

చ. ...అతండు నీ మజం,రికి నరసా వొనళ్చె ఘనత్మేవ  నముజ్జ్వల 

చూర్లణంబులన్. {Bin 5-178 

అరా జకొత త్రము నం. వి. అన. 

రాజు లేకపోవుట. 

ఆ, ..అరాజకత్వ్య దోషజాత మైన దురిత వోహుళ్యంబు,. గుతిలపెట్ట 

భూమి: యతలమునకుం బోవ. "  శాందలీ, 2 59 

శరా జకము సం. విణ, (అ, జికా. అ.) 

రాజు లేనిది, 

వు .+.అరాజకంబియిశ రాజ్యం బక లంకంబుగా. (ికిపాలించుచున్న 

కొడుకు నఖిల ధరగవిదు గాంగేయుం జూచి సతస్టవతి యిట్లనియె. 

ఆది. 4-217 

ఇరాతె సం, 'వి.' ఇ. పుం. 

శ తువు | 

పీ . దుర్చమా రాతి, మర్దన చాతుర్య మహితభుజు(డు. విరా.శీ-1ర్ర2, 

అరా డి తనము మి(శ. వి. 

శా తవముు, శ శ్లుత ము. 

క నెట్టన సభలో నేర్వుర, క చైదుర నరాతితనము గాకెంతయు 

వా, రెట్లి తులువలో (చౌపది, నట్టు పజిచెడీదె, జూన. మాడం 

యెందున్. ఉద్యో. 1-844 

మఅరాళుము సం, విణ..(అ; ఆం అ.) 

1. వలయములుగా (చుట్లు చుట్టుగా) ప పనరించు- అలలు అలలుగా పస 

రించునది- కుదురుగా నిలబడక" | పనరించునది. 

ఉం వచ్చ క్రీ లలితుండు వచ్చి - నిలిచెన్ వారినీలవినీలవి|గహా, రాళ 

రుచుల్ వెలుంగ౮ బరోశరనూమండు ,తల్లి ముందటన్న్ , 

(ఆరాః వేష్ట్రనాని సంత్య స్యేత్యరాళం ) ఆది, 4.289 



504 ర 

శ్లో, అరాళం వృజినం జివ్మామూర్భ్మిమత్సు. జితం నతమ్ 
ఆవిద్ధం కుటిలం భుగ్నం వేల్ళితం. వ్యకిమిత్యపి. అ. కో. 

2, వంకర ొనది, . 

తరలము. . ..లసవ్మవళోత్పలవత్త 9వేేత యశాళకుం, ఆ, శలవికాసిని 
7.12" 

లో. సుభగా దర్శనీయాంగీ న్వసితాయతలోచ నా 

శ్యామా పద్ణపతాశాక్షీ నీలకుంచితమ్యూరజా, నంభా- ఆది. రరి-4ీక్- 

(ఇచ్చట పాళాంతరము “మడాలి కుంతల' ఆయు క్షము) 

అరి! (కొ. త, అరి.) 

కప్పము, పన్ను, 

క. అరి యని వి పులచేతను, ధరణీశులు రూకయుమను మొదలుగా(గొన: 

"రవ్వరును. ఆది. 6-988. 

క. అరి యాజవ పాలు గొనుచు( గరుణ గలిగి (జల దండిగతి 

మధ్యస్టా; చరణంబున( బాలించుట పరమపదము 'బేర్చు విడ్తుఛు.. 

భయ “సంశయముల్. (చూం అప్పనము). 

శాంతిం 1-176; శాంతి. 2-298: 

ఆరి” దే, వి. 
ఆల్లెతాడు, నారి, మౌర్వి, 

గీ. ఆరివిలంబుచె నొక్క దివ్యాన్ర్రమేయ(, దలచి యరింబోసి తిరిగి 

యుద గవృ త్తి(, గవిసి. థీని. 8.886: 

అరి? మతుబర్ధకము. 
కలది, కలవాడు అను నర్భమున వచ్చును, 

చ. వెరవరి గాక వీడు కురువీరులకుం బొడనూపువా( జె. 

(వెరవు ఆరి) విరా. 4-9! 

తే, ...తియ్య,వండు వెన వాంచికొనిన నేర్పరియు( బోలె. 
(నేర్పు -- ఆరి) (దోణ, ల్-2కలిః 

అరి సం, వి. =D వుం. 

1. శ|తువు. 



ఆరేగాపు Cig 

న. సీకుం బోతిన థంగి రవాస్య శంగంటు గాకుఠండ వరిథంగంబు 

చీయుము* , వీరా. 2-808 

బి చ[కొము (ఆరములు గొలది) చ[శాయుధము. -. _ _ 

మాలిని స్ఫురదరి దృఢకూల న్యూర్తి సంశ_స్తవాస్తా ఆను. కీ-451 

ఆఅరిందము(డు నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1, ¥ తువుల నణంచువాండు, 

క్, శ తియులము పాండు |పీయ, పుతుల మే న గజుండ భూనుతులు' 

మర్కుత్పు కార్జున యము లముల చురీత్తోలు నలువురును వీరరిం. 

జము లెందున్. ఆది, 7-286 

2. శామార్యరివడ్యర్గమును గెలుచువాండుః 
క, తక్షకుండను పన్నగుండు వ్కరీఉితుం గఅచవకు నేం డరిందము 

నతనిన్, రతింవంగ బోయెొద. ఆది. 2-1508. 

అరిబోయు డే. నం [కి (౪ అరి) 

సజ్యముశేయు, నారీ బిగించు, ఎక్కుపెట్టు. 
సీ, +. దర్పంబున శీరము (దుంచు,టకు సరమరి. బోయుటయు( గృత 

వర్గ లేండమ్ముల వీల్లు నయ్యమ్ము( దునిమె.  |దోణ. 1-169 

అరీకట్టు చే. స, |క్రి. 
అ - 

1. (చారులు) కట్టు, ఆడ్డగించు, నిరోధించు. 

మ, వడి నడ్తం బరిక మ నెటవ వారి వాతంబు వెన్ [మాంకులన్. 
G లు ట 

ఆర. 1-99 

2, చుట్టుకొను, పరివేష్టీంచు. 

కె. ఆతని ముఖ గవ్వారంబుల నద్భుతముగ, ను[గదవాన శిఖావళు: 

లుద్భవించి, వేల్పు మూకల నరికట్టి వేల్వం దొడం౧గ, నంత 

నెంతయు సం[ఖాంతు లగుచు నురలు, ఆర, 5.218. 

అరిగాపు దే, వి (Ved) 

పన్ను చెల్చించువా(డు, కప్పము చెల్లి ంచు సామంతుడు. 

సీ వై దేవా పొం డాది వసుధేశు లెవ్యని, కడిమి సొంపున నరిగాంపు. 

లై_రి -ఆ- యట్టి కర్టు డీళ్ళెనమై, కర్ణ్య 1-21 



జోలా సలు 

ల పట్టి తడక దకిణ పీ మశ త్రర్పూర్ళ, - జేళష్టురీయిన మహీశులెల్ల, A స్ 
బ్ = వక నీక యరి గావులై. రివ్లు. " “అర, 5.845 

అరిగొను కే. స్హ క్రి, స " 
పన్ను దిసికొమే. కప్పము పుచ్చుకొను.. || వ. 

మహీవతుల చేత నరిగొని, సఖా "1-227 

. నీలుచేత న్లరిగొనిి 2౪ నభా. 1-260 

క. పరుసధనము మెయి నరిగొనం ' జొర. డగదది పొరుగగోయు 

శ అ చొప్పగు, . ఎం శాంతి. 2-199 
క 

'అరిత్వము సం. వి, లు, న 

_శ్య్రుత్వము.' వ్ర | 

ర్త _అరిశ్వము దొఅంగి మైతతి యలవజువు మదిన్. శాంతీ. 8-205 
సో 

“అరిది దే, వీణ. (క. అరిదు, అరుదు. తం అదు. 

1. అసాధారణము, ఆఅపూర్వము, ఆపురూపమయినది.. 

చ. అరిది తపోవిభూతి నమరారుల బాధలు వెందకుండ(గా నురగుల 

నెల్ల గాచిన మహోరగ నాయకుండు. జ _ అది, 1- -106. 

క, అరిది విలుకాని యుజ జ పలా. శర మొక్కని నొంచు! దప్పి చనినం 

, కను . లం... ఉద్య|ో. 286 

2, ఆద్భూతము, ఆశ్చర్యకరము, 

లే. నెరయు కినుక బెన్వెడందమై నిప్పులురలు, కన్ను(గవ శల్యుం 
జూచిన నున్న యునిక్కి నత(డు నీజు గాకుండుట యరిదియయ్యె, 

మాకు. జూడంగ నప్పుడు మనుజనాధ.ఎ. * శల్య, 1-280 

తోం నిరీక్షీతళోఒసా నర చేవ రాక్టా వూతాత్శ్మనా నిర కత కలల మేణ, 

ఆనీన్నయర్భన్మ సాన్మ (దరాజ _స్టదద్భు కం' మే 'వతీభాశి: “రాజన్ + 

. నం. భా. శల్య. 17-40 ( వావిళ్ల ) 

మిక్కిలి సావానమెనది. 

ఆ, ' రాజు గూల్ని జయము / దేజంబు జోందిను యత్యుద గ విథభపు 



అరిని: 609: 

లైన యరుల, $విర మా[కమింప( జిత్తంభుల్లందు. ..ద9,పొదవి 

_మువ్వురట్టు గదియు టరిది,. సౌ ప్తి 1-98. 

4. అశక్యము. 

క, మును మమ్ముు( బొగడి పదవడిి యని వారల గెలువ. నరిదియని 
పొత్తుగర్న జెప్పిన మాటకు నే నొడ(బడ, విను సంజయ పక్షపాత 

వృత్తి విడువుమీ. ల. . 'ఉధ్యో. 1-822. 

క. విను మంత ఛేద మున వ,చ్చిన కీడున కనమ ఫౌంతి సేయు టరిది 

గావున మం్యతులతో మంతా, వననియమం బూది చెప్పవలయుం 

జుమీ. ' | ఆగ. 1.69. 

త్ల, మంత "భేకే పి యే దోపో భవంతి' పృథివీళ్ళ శామ్. 

నే శ క్యాన్సమాధాతుం కథంచిదితి మే మతిః 

దోషాం శ్చ మం(త భేదన్య [బూయౌా_న్తం 'మం|త్రమండలే, 
| . న౦= భాం ఆశ, 5-24; 26. 

క్. దుస్సవాము. 

రోం గురువుతుండు 'తేజోనిధి; సుశానురులజై నం చేట్ చూడ నరిది. 

నంగరమున నీతని. విరా, 5-8. 

6. దుష్కురము, 

క, జన రహిత6బగు వనమున, ననుజన్ములు దుపద , భూవరాత గః ' 

యును నీవును నింతకాల మలయక, యునికి;కడ్డున్ దుష్కరము 

మహో చొ _త్తమతీ, 

అ. చానికం*కు నరిది తలపోయ నజ్జ్ఞాత, వాస ముజ్జ్వలాంగ భాసమాను, . 

లైన మీకు ఉద్యో. 1-105, 108: 

కో |బదుకును జావుసు సు ఖదుఃఖదములుగా జంతుకోటి గరుణా * 

మూర్తీ మది దలంచుం (బాజ లాభము, వవలు టరిదిగాన 

యట్రివారి నడిగితిన్, “2... అన్ను 4-8. 

ళో దుఃఖం | పాణపరిళ్యాగః వురుమాాణాం మవోమృ శే, 

జానాసి త్వం 'నుహో | పాళ్ళు: పాణదానర నుదుష్కుర మ్, 

సరా భాం! అను, 117-28: 



$19 .. ఆరియుంజెట్టు 
7 దుస్పాధన్టము. 

వ, పాండవా గజా తెటవల కెటం గెటింగితి వారి రతీంచుటయు 
నిట్రరిదియై యుండు. ఆను. 2.217 

శీ. రుర్శభము. 
క. తోడు దొనలేని యప్పటి, |క్రీడి కొలది యట్టి దధిప కినియక 

విను మేం, దోడై చా వెదురుట గడు గీడు. వఅవ దుడుగవయ్య 

"ఇలు పరిది నుమా* ఉద్యో. 8-860 

9. ఆనంధవము. 

అ. లావు గలిగి మొక్కల ముర్దిక( గిచకా, కాతి సొచ్చి ఛార్ర రామో 

వెరవు, వలన నొచ్చుచున్నవా(డు గావువ ధర్మ, సనంగరమున 
నరిది జయము గొనుట, 

నం అన్యాయశ౭బునం జంపు వాండు. శల్య, 2-270, 2/1 

శ్లో భీమ వేనస్తు ధర్మేణ యుధ్యమానో న జేష్యతి, 
అన్వాయేన తు యుధ్యవై్వై వాన్యాదేవ సుయోధనమ్, 

నం. భాం శల్యం 59-4 

క, కను టరిది యొండు మెయి విమ్ణుని భక్తిం గసుము నీవు సు వత 

యగ్లే,వుని విసుము భ_క్షవత్సలుం డను నామము గలిమి దృళ్యు( 

డగు భక్తులకున్ అను. ఉ-శి76 

అరియుంబెట్టు దే. 1కి. 

కస్పము చెల్లీ ంచు, 

తే, నఖ్య సంబంధముల( (కేసి చ కధరు(డు, (దుపదుడును దక్కు 

దక్కిన నృపతు లెల్ల, నరియు. బెట్టని వారులే రఖల జలధి, వల 

యిత తటోణిలోం కాండవులకు( (బీలిం సళాం 2-106 

ఉఅరివెట్టు దే. (కి. 

కప్పము వెల్టించు. 

కం ౨ ధర్మహెండు. నిరంతర ధర్మశీలు. తాతని కలివెట్టుము రముణ 

(పీలి నమ్మాఖమునకున్, సజ్ఞా, 1-283 



“అరిస్ట్ర నేమి 511 

ఆరివోయు దే, స కి. 
సజ్యమ.శేయు, ఎక్కుపెట్టు. 

ఆప్పాట్టు( ఉాగ్నేయ్యాన్రుం 'అరివోసి. కర్ణం 8_287 

(ఆరి(బోయు- అని శొన్ని పతులు) 

“అ రిషడ్వర్లము నం. వి, సమ. అ. పుం. 

ఆంత్ర కృ తువుల యాజింటి సమూవాము. అవి; 1, కామము, 

2. |కోధము 8. లోభము శ్ర. మోవాము 5. మదము ర. మాత్సర్యము 

ఆరిషడ్యుర్గ ము వేమిట నుదయించు. శాంతి. 8-410 

ఉరిష్ట సం, పీ, ఆ, స్రీ. 

వా.సను( డను గంధర్వ విభుని తల్లి - ఆ హంసుంజే ధృతశాష్ట?డై 

పుస్లైను. 

వ. ఆరిష్టా పుతుండయిన వాంసు: డను గంధర్వవిభుండు ధృతరా 

ష్ట్రండై పు కం ఆది. 8-80 
టి ౬... లు ॥ 

ఈమె దమని కూ(తుర్కు కశ్యపుని భార్య- .హావోహూవ్యోడి గంధళ్వు 

లును, అలంబుసా ద్యప్పరసలును ఈమెకు జన్లించిరి.సం, భా. అది.66-46 

అరిష్టనేమి సం, వి. ఇ. పుం. 

1. సగరునకు ధర్మ పశార ముపరదేశించిన ఒక ముని, 

ఆ. విను మరిష్టనేమి యను ముని నడి7 నీ యడిగినట్ల నగకుంయ, 

శాంతి. 6-460 

2. కళస్థపుండు, కుమారస్వామి భార్యమైన దేవచేనకు తండి మరీచికి 

బు తుడు, 

వ, ఆయ్యా, నే నరివ్చనేమి యను [ప్రజాపతి కూంతుర చేవవేన యమ 
ఇబాన్క దైత గ్రసేన చెలియల, ఆర, 7.182 

శ్లో మరీశేః కళ్యపః పు|త_న్హన్య రే "నామనీ సృ కే, 

ఆర్వ్న'నేమీ రి శ్యకి కశ కవే ఈశ్యపరే ఏరుః. 
నం, భా. శాంతి. 207-8 



bhlB: |. అరిష్టము... 

అరిష్టము సం, వి అన, 

1. కీడ్స, అళు[ళము, 

ఉ, *,..వారు బాహుబల ధీబల...2ై వబలంబు. లప్ప. వర్తి ర్తిబుదు రమ. 

హుం కర్తిష్టము లేమిట నెందు నేల వాటి ల్లెడు, విరా. రి. 0$3 

ఆ. ఆ ధ్యృష్టద్యుమ్ను దర్శనంబు దనకు నరిష్టం బగుటయు. న్గగ్గురుం' / 

డొక్కింత విన్నవై. యతని ని దిష్క బేటీ చూడంజాలక్ క " 
ద్రోణ 1 1-284. 

2. మరణ 'చివ్నాము, మరణ నూచకము, 
వ, అని చెప్పి మజియ నిట్టను నరిష్టంబుల శెజం “గెలులగవలయుం . 

గావున నెజింగించెద నాకర్థ్మి ంపుము, 
టి సంజ 

సీ, ధ్రువ మండలమున నరుంధతి, గనుళ_క్రి గంటికిం గలుగంగ( గాన. 
కున్న, ముక్కున వలపట( జెక్క వాసిన యట్ల, దో(చినం బూర్ల, 

చం దుండు మలినుం.డై. కానవచ్చిన ,నాయువు సంవత్సరంబు న 

గడచను. ౨. ఇాంతి. 6.125; 126. 

అరిషుండు : సం. 'వి. అ. పుం. 

కృపాఇార్యుని రథ రశతకు(డు 

ఇతడు ఆర్జునునిచే ఉత్తర గోగహణ కాలమున జంపబడెను. , _ 
వీరా, 5-148: 

1. వూరు వంశీయు(డై న వ(తియుండు, అవాచీనుని కుమారుడు 

ఇతని తల్లి విదర్భ రాజపు భి యిన: మ్రారద+ ఇతని భార్య అంగి. 

ఇతని కుమారుడు మవోభౌము (డు. ఆది. 4_2' 

ఆం[ధ ఫారతమునం గొన్ని -:' [పతులయం దీ విషయము. కండ భీకర ఇ. 
'మునల గలదు, దీనికి సంస్కృత మునడూలము గానవచుచున్నది. కాన 
కుండ లీకరణ ,మునవనర్లము. , 

శ్లో. అవళాశీనన్తు ఖలు ఫ్ శ. మైదర్క: వవ లాం ముపయేమై: మ రాక్టదాం - 

“జాము, తఫ్యానున్య జక్రఒరివాఃం ఆరివాః ఖల్యాంగీ మువయేమే.,. . 



ఆరుగు "5198 

తసా్యామప్యజ జై మహా భౌమః, నం భా, ఆది 68.17, 18 

ఆవాగీను(డే అప రానీను(డు 

అరుంధతి సం. వి. ఇ. స్త్రీ. 

వసిష్టుని భార. 

అరుంధతి కర్దమ [ప్రజాపతి వ్యతి. ఆమె తల్లి స్వయంభువుమను పుత్రి 

మొన దేవహూతి, ఆమె సోదరీలు 1) మరీ చి భార్య “కల' 2) ఆంగి 

రనుని భార్య '|శద్ద' కి) పులస్త్యుని శార్య 'వావిర్భుక్కు'. శ) పుల. 

వాని భార్య “గతి' 5) |కతువు భార్య “|కియ' 6. భగుని భార్య 'ఖ్యాతి" 

7) అంగిరనుని భార్య 'శాంతి' 8) అతి భార్య 'ఆననూయి, 

ఈమె 'సోదరుండు కపిల మవార్షి, (నం. భాగ. శ$ీ-2$) 

ఈమె కుమారు(డు శ_క్రియను మవార్షి. 
ఆది, 8-లిర;ు సం, థాం ఆది.' 11-45; 

ఈమెకు అక్షమాల యను నామాంతరము గలదు* సం, ఉద్యో. 117-11. 

ఈమెకు “ఊర్జ” యనియు నామాంతరము గలదు (సం భాగ. 4-1) 

(మత్స్య పురాణము £01). 

ఈమె రూవమును ధరించుటకు స్వావోబేవికి శకి చాలకపోయెను. 

ఆర, 5-24; సం, ఫాం వనం 297.18. 

ఈమె వసిష్టునకు ముందు నిలిచెనేని ఉ తాతమును నూదించును. 

నం ఖీవ్ము. 2-81 

ఈమె ఇనుప చేంగుపండ్లను గుగ్గిళ్ళు వండి పెళ్లైను. ఆందులకు ళంకరుండు. 

సంతసించి వర మొసం గెను, సం, శాంతి. 41.8% 

ఈమె నక్షత రూపమును బొంది యాకాశముగ వసిష్ట నమ తము 

(పక్కన నుండెను. ఈ నత తము కనంబడకపోపుట మరణమును నూచిం 

చును. నం. భా. శాంతి. 902-9; 6.124: 

అరుంధకీవటము సం. వి. అ. పుం. 

ఒకానొక లీర్ణము; నర్వసిద్ధికరముం ఆను. 2-271; సం.ఖా, వన, 52.41 

ఆరుగు దే. అ. కి. 

1. చన్కు పోవు. 

33) 



శ్ 14 అరుగు 

వ. అమర నగరంబున కరిగిన యెడ నూర్వళి నన్ను నపుంసకుని గా 

శపియించిన. విరా, 1-87 

క, అరదమలు సవరణలతో బరవై యొకోొక్క యూరి. పరవున 

నరిగంా బరుసని పలుకుల నాకృతి, పరుషత ననురాలివో లె భటతతి 

మెజ సెన్. కీషద్రః 1-84 

"ఈ సందర్భమున గజము లొచ్పె, తురంగ ములు విెలిచె, భటతతి "మజ స్వ 

గంగాసుతుండు చెలి. అని చెప్పుచు అరదములు అరిగి అన్న ప్పుడు 

'అరదములు చనెను అని చెన్వుట సమంజసము గా( గన్సింపగు. మెజయు, 

ఒప్పు; పొలుచు స్థానములో నిది 'వాడ(బడినది. పోనీ యతిస్థానమై వాడ. 

బడివదా, అదికాదు, పొఠాంతరమును గానరాదు. బహుశః. “వరల” 

"అనునది తిక్కనగారి పాఠమై యుండునా? విచార్యము. 

శ తత నాగా ఠథాశా వ జాంబూనద పరిష్కృ తాః, 

వి భాజనూనా దృశ్యంతే మేఘా కవ స విద్యుతః 

ర థానీ కాన్యధ్భుశ్యంత నగ రాణీవ భూరిళః 

అతీవ సశుఖే తత పితా తె పూర్శ చం దపత్. 

“నం, భారం భీష్మ. 16-67 క్లో, 

లీ. రడచు, గవించు. 

క. ధన దానములను |బియ భో,జన చానములను విశిష్ట సద్ది ge 

తతులం, దనుపుచునుండంల( దత్స్పుర్క,మున షణ్యా్యాసములు భరత 
మ ఖ్యుల కెన్, ఆది, 6-168 

ఆ. అమరనాథునోద్ద నర్జునుం డుండ నేనేడు లం” నిట మహీ 

తలమున, © అరా 1-869 

శ. ఉలుకు, లంఘించు, మార్కొను* 

నీ వాయముల( జెండాడ నరుగ్తుచోట్టను లేళ్ళ,గమి( గిట్టు కోల్పులి 
కరణి యొలయు, భటులకు నరుగుచో. బసలేని చెనుగాన, దరి 

కొనుచిచ్చు చందంబు గలుగు. శల్యం 1-282 

ఆ. ...రక్కనునకు నరిగిన య్యగజు నలుక యెజిగి వీరు, డర్జు నుండు 
“ఆరం 1-116 
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4. తొలగు, నకించు. 

క. ధృతి విజ్ఞాన | శద్ధలు,నతివ యనమ్మోవామును దయయు వార్ష ము 

“నంచిత న త్త ్రవృద్ధిం బరివర్థి తంబు లగు ' స్త్వ మరుగ( చెర్లుం 

దారున్. ' క్ష ‘ - ఆను, 56.247 

ర్, [పవ రీలు, నలకొను. 
వారి టు | " 

తే, వర్ణముల నా|శమంబుల వతీను మెజసీ, యరసి చక్కని తెరు 
వున నరుగంజేసి, ధరణి పాలీంపు. శాంతి, 1-192 

థో చాతుర్వర్గ్ద నం స్రాపయత్వా స్వధర్మ 

పూలాళ్ళా వై మోదతే దేవలో కే, సు, భా. శాంతి. 25.86 

వీణ. 

చను, పోవు 

వ. జననీవహితులై. దక్షిణపాంచాలంబున కరుగువార్కు ఆది, 7-158 

అరుగుదెంచు డే, అ. |కి. (4/అరుగు) అరుదెంచు. 
1. వచ్చు. 

తె. = --జగ | త్చాణు. డొడలు, మనుపం జకెయిపంగ నొడయండు సనుట 

మగుడు నరుగుదెంచుట వింతగా దతని శెందు. (దోణ. ల. 1 76 

వం అన్నాడీజంఘుండును జీనితుండై 'యెొప్పటియట్ట యొవ్పెడు 

నాకారంబుతో నరుగు దెంచుచున్న వాండుం శాంగి, 8.518 

2. అరుగు, పోవు, వెళ్ళు (స్వార్థమున “తెంచు" ) 

వ, .ఒపాంచాలీ బంధమోవంబు గావించి యిలక నిశ్చింతంబున సుచేష్ట 

మందిరంబునకుం జను మని యవ్వెలంది వీడుకొలిపి తానును 

వేటొక్క మార్గంబున మవోనన గృవాంబున కోరుగుదెంచె. 

విరా 8-29 

శో, వై *హి త్వం నగరం కృషే న భయం విద్యతే తవ, 

ఆన్యేనాహం గమిష్యామి విరాటస్య మవోననమ్, 

సం, భా. విరా, వీరి, 88 శ్లో 



అరుచము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

రుచిలేనిది. 

క, వెరుంగుట (నగ్గంగ రుచులం, బొరయుట యరుచంబు గాంగ 

'బుట్టుట సొవం బెరయుట పాయ బచార్థో,త్క్మరముల నై జమది. 

యెట్లు దప్పింపనగున్. (స్రీ 1-24 

అరుచికము సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

రుచి కలిగింపనిది. 

వ. నర్యరచికరం జైన యావోరంబు రోగాతురునకు నరుచికరంటబై న: 

యట్స, ఆర, 1-565: 

అరుణకిరణు:డు నం. వి. అ. పుం. 

సూర్వు(డు. 

వ. పదంపడి పద్మినీ | వమోద సంపత్కరుం డగు నరుణ కిరణం. 

డువయించె, విరా. కలర్, 

అరుణగభస్తి నం. వి. ఇ. స్రీ | 

సూర్యుడు. 

వ. ఆంత నరుణగభ _స్టియ_న గిరిమ_న్హకాంత రితుండ య్యె. ఖీమ్మ.2-166- 

అరుణత్వము సం. ఏ. అ. న. 

ఎట్హ(దనము. 

క. అరుణత్వము మెఅయ( దరణి యపరా(డి శిరః, స్ఫురణను నధి' 

కరణాలం,కరణం బొనరించుటయును. థీవరం 2.889" 

అఆఅరుణమణి సం, వి. ఇ, పుం. స్రీ* 

పరగిరాగమ, “కెంపు. 

క, ఆగుణ మణిమాలికా వృిస్సుర ణంబున దంతి తనువు సూడంలగ 

నొ'ప్పెన్, విరా. 6-195: 

అరుణము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. ఎణనిది, 

(=) శ 



ఇకుణితము AAT: 

రోం అరుణంబ.లును సకంటక, తరుభవములు( గటుక గంధధావుముల్లు 

నొన,ర్తురు శాాతవాభిచారిక,, కరణమున నధర్య మాం|[తికత 6 

గుసుమంబుల్ *. ఆను. 4-7. 

సం. బి తుం పుం, 

2, ఎయుపు, 

క, ఆ సమయంబున నరుణో,చ్భాసితగా తుండు దొలుత వట్టి యరుణు( 

డ ల్లాసి యగుచు... ఆను. 1.178 

సం. వి అన, 

8. నెతురు. 
క, వీరుండు, క తియుల. దన చారుణ పరశువున జామదగ్ను్య(డు 

"రా చా,కారుండు వధియించి తద్కీయారుణమున చేను మడుపు 

లాపాదించెన్. అర్క 2.260 

అరుణొంబుజము సం, వీ. అ. నం 

ఎట దామర, 
, వనే 

సీ అరుగాంబుజంబుల యంతర్జళంబుల, తళతళ యను జిగి దళము 

నొప్పి. ఉద్యో. 2-114 

అరుణాంకు(డు (వ్రు నం. వి. అ, పుం. 

సూర్యుడు (ఎబ్బకాంతి గలవాడు) 

ఉ. అంబుజముల్ సముదదరుణాంకుని గన్న విధంబునన్ వీశా,సంబున 

నుల్ల ఫలి. విరా. 1-256 

అరుకానది సం. వి, ఈ, (స్రీ. 

కురుజే|త సమీపమునందున్న ఒక నది. ఇందు స్నానముశ్చేఫిన సమ ప్ర 

పాపములు వారించును, కల్య. 2-172 

చూ. వివ. శల్య. 2-168 మొ. 174 వరకు 

అరుణితము . సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

_ ఎట్టి గౌ6 జేయ(బడినరి, ఎజ్టనై నది. 



518 అరుణుడు 

అరుణుడు సం. వి. ఆఅ. పుం. 

1, అనూరుడు, నూర్యుని సారథి, వినత పెద్దకొడుకు. 

కం సార,థ్య మి్మిళనికి( జేయు మినున కరుణు(డు సావోయ్య మొన 

రిచినట్టుగం . కర్ణ 1-247 

చూ, చరి తి, ఆను, 1-167 మొ. 1/0 వ 

బి, సూర్వ్యుండుం. | 

. వ అరుణోదయ రాగవటలంబు నెనయు కెంజాయ రంజిల్ల. 

విరా. 2-240 

అరుణోదయము సం. వి, అ. పుం. | 

సూ రో్యోదయమునకు ముందు నాల్లు గడియల కాలము. విరా. 2-240 

"చతుర[సో ఘటికాః ప్రాత రరుణోదయ ఉచ్యతే” 

అరుదారు శే. అ. కి, (అరుదు) 
ఆశ్చర్యమగు, వింతయగు. | 

సీ, అరుదారు మేలుకట్లాయితంజై చూడ్య నొప్పారి తనుపగు చప్పర 

, ములు ఉదో్ట. 1-9& 

అరుదు దే, వి, 

2, ఆశ్చర్యము, వింత. . 
వ, నీవు కురునై న్యంబుల జయించుట యరుబె ”€ పుకొనుము. 

చో. వైతచ్చిితం తవ కర్యాద్య ఖీమ, 

యాస్యావహే జహి పార్థారినంఘాన్. నం. భా, కర్ణ. 68-22 

పణ. 

2 అశోక రము. 

అం ఇంత దలర నేల యెమెయినై నను, గొమ్మ నలవరించి కూర్చు 
“ టరుదె, విరా. 2.80 

తి. దు రథము, 

కే. అరయ వచ్చినం దన మేను -నెరవ తనకు, నొండురూవులూ 
దక్కక యునికి యరుదె, ద్ర. 1-88 
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4, ఆని వార్యము. 
క, నిరుషదవ సుఖని దాం నిరతాళ్మకులలున వీరి న్నిదకు నన్మ, చరణ 

భు౪ ఘాతళబ్దం, బరుదుగ విఘ్నంబు నేయునని వగచి మరిన్, 

| ఆది: 6-206 

5. ఆశ్చర్యకరము, మిక్కిలి వింతను గలిగించువద్కి అద్భుత మైనది, 

క, నరసిద్ధసాధ్యవి చార ధరనురకన్యికలక "కె దమయంతియ నుం, 

దరి చానిసు సున్వయంవర, నుకుద్రై వ ర్తిల్ఫుచుగ్న యది యము, 

మరిన్. ఆర 2- 91 

కం అప్పు షుండు రవి యంద వెలుంగు, నరు దంకటి“ంశు( “లచ 
శాంతి. 6-608. 

అరుదెంచు దే, అ. (కై. (V/ అరుగు - అరుగుబెంచు) 

వచ్చు. 

క, సమయం బరుదెంచె. దొంటి చందము గలదే... ' విరాః 4-198 

వ, పిశ్చ దేవతలు ననుచర నమేతులై యేళెంచిరి మూ్లూరిమంతం 

బులె. యోవరి సరి తము [ద పర్వత ౦బులు. నరు చె. 

శల; 2.178 

అరువు దే. ఏ 

పదేని జ్యూగత్తగా6 గాపాడి మల నడిగినప్పుడు ఒప్పగించుట. 

డ్. మీ, చేతికి నిచ్చి యిట్ల రువు సీసెక5 నిన్నరనాథు... కర్చ.2-202 

ఈ పదమునకు ఒక వస్తువును వెలకు. దీసికొని ఆ వెల మలటొకప్పుడు 
వడ్డితోడనో వడ్డి లేకుండ నో. చెల్లి ంచుట- అను నగ్గము, నేటి వ్యవవిః 

రమున నున్నది. 

దీనీకి. బా శాంతరములు - ఇల్లడము- ఇ న్లైరవు” అనునవి. 

కొ. రాజాన నుద్య భవతాం న్యాసభూశోం డచానీ వై 

తస్య సంరత కో స్వే యతధ్వం విగత జ్వరాః. 

నం, ఫాం కర్ణ, 51 .12 

అరువు సేయు డే, స, కి. 

" పదేని జాగ త్తగాం గాపాడి- మరల: నడిగినన్పుడు ఒప్పగింపుమని దాహ 

నిచ్చుట, చూ. అరువు. 



శవ20- అరూపుండుః 

అరూపుండు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

రూపము లేనివాండు. 

ర్, అనే, నకలంకుండ నరూపుడ6౬* ** | శాంలీ.ం ర=51 

ఆరోగత సం. వి. ఆ. స్రీ 

రోగము లేక పోవుట, ఆరోగ్యము. 

ఆ, సాధుచరితులై న జనులు దుర్గతుల రోగముల బెగుదు ర్ల్ప 

కాలమునన, పాపపరులు లగ్గం బరమాయువును నరోోగతయు 

సిరియు( బొంద(౬ గాంతు రెందు. ఆర. 4-294 

అరోగుండు. సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

రోగము లేనివాండు. 

క. అరోగుం, డనుగతరోగుం డనక యం,గన వతి. కాటింపవల యు6 

గామధ్వంసీ, | ॥ ఆను, 5.285 

అర్కజు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

'నూర్యుని వుతు(డు, కర్టుండు. 

మ, ...ఆర్క-జుని యుల్లం బెప్పుడుం (గోధదీ, వము, ఉరోగ్ట.4-57 

ఆఅర్కుూండు సం. విం అ, పుం. 

సూర్యుండు, 

ఆ, వీడువ దర్కు నంకువిభవంబు చాడ్పుస బోధలతీ. శాంతింగ్-ర్8ిరీ 
శ [+ గ రీ 
అర్గళ ఆ0, వి, అఆ, wy 

అర్లథ-ము, ఇనుపకడ్డీ, 

సీ, వమండరీశకాతు... భవదీయ మవానీయ జావోర్గళాని చ,యాపిహిత 

ములయ్యు నన్ని, దిశలు. అశ్వ. 8-50 

ఇర్గళము సం. ఏ. అ. న, 

1. ఇనుప కడ్డీ 

. వం నిరర్గళ భుజార్గ ళ సంరంభ విజృంభణంబు ఠోభిల్ల, విరా, రీ=2 

శ పతిరోధము, ఆడ్డంకి. 

క, శివుండును నిజది,వ్య నిరర్గశ చిత్త పథ వివోరుం డయ్యొన్. 
ఆను. 4-299 



అర్హ ర్టిము 624; 

అరువు సం. వి. అ. పుం. (రూపాం) అర్భమ. 

వెల. 

చ. అవని యరాజకం బయినయప్పడ... వృష్టి లే, డవు మణి యర్హ్మ 

వుల్ దజు(గు నందురు. ఆరి, 4-249 

ఆ. ఆర్హులోలి( 'ఇరింగె నవనీకు లల్ల నీ యనుజ వీర్య విజితులయి 

త్వదీయ శాసనస్థులయిరి. *. (బవువచ,) అర్హులు. సఖా, 1-271 

అర్హ ్ యపా(త్ర సం. వ, ల, న, 

పూజాపా తము, పూజించుటకొఆ కుంపంబడిన [దవ్యములుగల పాత, 

చ. శిరమున నగ గృ పాత గొని చెచ్చెరవచ్చి (బీయం జెలర్ప న గురు 

సుతు(గాంచి. శాంతిం 6.266 

ఇఅర్హ్యము సం, వీణ, (అ. ఆ, అ.) 

పూజ కొలకై నది. 

క. ...లలితాతతముల. గునుమం,బుల( బూజితు.( జేసి యర్హ్యమును 

గోవును. న్యక్కుఅపతికి నిచ్చె. శాంతి 6-267 

అహ్టార్హ బ్రములు :: వెరు(గు, తేనె, నెయ్యి, ఆతకతలు, గలిక, నువ్వులు, 

దర్భ, పుమ్చములు- అని కొందలు. తెల్లయావాలు; అక్షతలు (వచ్చ 

నివి దర్భల కొనలు, నూవులు, యవలు, గంధము, ఫలము, పుష్పము 

ఆని కొందరు, 

శ్లో సిద్ధ్యార మకతం చైవ కుశా|గం తిలమేవచ, 

యం గంధం ఫలం. పున్చుం అర్డే గీ (ద వ్యాని నిశ వేర్. 

సం, వి. ఆ. న, 

పలు రకములగు [దవ్యములతో వొక "గౌరవనీయునిగాని భగవంతుని 

గాని యర్శించుట, 

సీ. ...పుండరీకాడుండు గృమ్లం డవాది నిధను -గీ- డబ్బనాళుం 

డుండ నర్ష స్టంబునకు నిందు, నర్డు లొరులు గలం, నభా. 2-6 

వ మాకు నొండు కార్యంబు గలుగుటంశేసి నీ యిచ్చు 'నర్షవ్రంబూ 

గొన నొల్లమనిన జరాసంధు( డిట్లనియె. సభాం 1-184 

+ 



వ్ల9 = అర్భు 

అర్చ సం. వి, ఆ స్రీ: 

1. పూజ. 

తే, ...మటునా(డ యేంగుబెంచె, భార్గవుం డమ్మూనీందులు పరమ 

భక్షి, నర్చలిచ్చిరి వో[తవావానుండు గనియె ఉద్యో. 4-298: 

బీ. చేవళాదుల (ప్రతిమ, వ్మిగవాము. 

వ ఎ_త్రైజంగునఠి చేసినను బర మేశ్వ రారాధనంబు సర్వార్థ సాధనం 

బగు నందును లింగంబునందు6 బూజించుట యరయం దారాథిం 

చుటకంు ననేక గుణంబు లెక్కుడు గాపున లిగా ర్చనపరులగు 

వారల నశ్చారాధకుండవగు నీకు నెట్టు జయింపవచ్చు. 

దోణ, 56-418. 

అర్చకు(డు సం. విణ. (అ. రికా. అ.) - 

వూబించువాండు, 

ఆ. పితృ సమర్శ్చకులు... పూజ్యు లనఘ వాకు, ఆను. 2-158: 

2, 'భక్తుండుం 

కం ఏను |బసన్ను(డనై నం, గానిది లే దగ్చకులకుం గావున మత, 
ఛ్యానస్తుతి వఠదనము ఖ, .నానాభజనముల వలయు నైైవ్యికత శివా. 

ఆను, 5.266: 

అరంన నం. వి, ఆ. (స్రీ 

1, పూజ, పూజించుట, ' 

వ. విదురుండు.. . గోవిందునకు చేవోపచారంబుల ననేక |పకారం 

బుల నర్నన లిచ్చిం ఉద్యో. 8.180- 

2. దేవతాది వూజనము, 

క, పులగము వాయన మట్టులు, బలలము నర్చనకు+ గాక పక్పము 

లయినం, గలుగు నభోజ్యత్వము వి, చ్చలవిడి వంటకముచేసి చనదు: 
భుజింపన్. 7-8. 1-824 

అర్చనము సం. వి. అన 

పూజించుట, పూజ. 



అర్చితము B28: 

వ, వేదవ్యానుండు విజయంచేసీ యమ్మహీపతి 'సీయు నర్పనంబులం 

7౯ొని. ఖీమ్మ 1-5. 

అర్చనీయము నం. విణ. (అ, ఆ. అ,) 

పూజింసందగినడి, ॥ | 

తే. | తిభువనములందు నర్చనీయ సం|క్రీడన మవిహితముగ నంచ 

రించు మావోత్మ్యంబు సంభవించు. ఆను. 2-125: 

అర్చనీయు(డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వూజింప(రగినవా(డు. 

నురార్చనీయ, | శాంతి. 6-622: 

అర్చి నం. వి. స్. న (హ్రీ (అర్చిన్సు) 

1. కాంతి, దీ ప్రీ కిరణము. 

ఊ. = ..ఉబ్బ్వల రోష మవోనలార్చు లొండొెండ మొగంబువై నెగయ. 

ఉద్యో. 4-319" 

2 జ్వాల, మంట, అగ్నిజ్వాల. . 

వ. వవ్నాలు కాలంబునం బుణ్య గంధంమిలత్ [బడతీణార్చు, 

లగుటయు, ఫఖీష్మం 1-11. 

కం ఘృతమర్చి నృంవదయయి, ఘృశార్చి రథిధాన మొందె. 

శాంతి. 6-486 
~ 

అర్చించు సం. స, [క 

వూజిచు 

ఆ. ఆత( డెవు డెక్కొౌా య మ్మవోత్యుని గనుం,గొన6గ( గౌంగిలింప, 

వినయ మొప్ప, నర కపాద్య వీధుల నర్చింవ భక్తి సం,యు క్రి 

నెపుడు. గొలిచి యుండవలయు. విరా. 5-800: . 

అర్చితను సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

వూజింప(బడినది. 

...దేవతా, పితృనివవాంబులం గరమ' |పీతియు భక్తియు నుల్ల, 

సిల్లి న,ర్చితములు సేయుము... ug 1-19: 



B24: అర్చితుండు 

అర్చితుండు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వూజింపంబడినవాండు. 

వై శ్యానరు నర్చితుం జేసి ఉద్యో, 1-164 

ఉర్చిష్కంతు(డు సం... వి..త్. పుం. 

అగ్ని, 

వ. ఆజ్య ధారా[కాంతు.డైన యర్శ్భిష్మతుండునుంబోల నుండీ... 

భీష్మ 8-181. 

'అర్చిష్మతి సం, వి. -ఈ. ప్రీ. 

అగ్నికి ఇగతనయుండై న యంగిరనునకు శివ యనుచానికి( గూ(తురు. 

ఈమెకు బృవాత్కీ ర్తి బృవాజో్యోతి, బృవాద్భ్బవ్మా, బృవానగ్రైనను(డ్సు, 

బృవాన్మంతు(డు, బృవాద్భానుండు బృవానృతి నను నేడ్వురు సోదరులు 

భానుమతి, రాక, సినీవాలి, కుహువ్కు మహిష్మతి, మవోమతి యను. 

నార్వు రప్పశెల్లెం|డు గలరు, ఆర. 5.158 - 

అర్చిష్క్యత కము సం. వి, అ. న. 

1, కాంతి గలిగియుండ. ట. 

శా. ..ఉద గధ్వజార్చిమ్మ'త్వ్వాక లితంబు నైన్యము, విరా 4-52 

2. వేడిమి గలిగియుండుట. 

క. గీష్యారిత్యుని (క్రియ న,ర్చిషరత్యము సూపి యడ చేనలు చెర 

లన్. ఫస్టు 2-218 

అరునకుండు సం. విణ “(ఆం ఇ, అ.) 
జ 

1. తెల్లనివా(డు. 

ఆర్హునక చామము నీ కవచాత భంగికిం గావలదే., అను, 1-12 

సం, ఏ. అ. పుం. 

ఒకానొక బోయవాడు. 

క, ఈ పాము. పంప (ఖదుకుస్కె నా పుతుండు విడువు మర్దునకం 

ఆను, 1-11 



"ఆరక ము “ల్. 

అర్హునము' సం. వి, అ. పుం, 

వలుమద్ది, తెల్లమద్ధి- వలునందు( బుట్టునుగాన ఏలును ద్ధి యనియు. 

చెల్లిగా నుండుసుగాన శెల్లమ ద్దియనియు దీనికి పేర్గు గలిగెను. “ఆర్జున్ 

ఆని సేరుండుటచే నిం[దున కిష్టమైన వృతముం దీని కొమ్ము. లతి విశాల' 

మలై దిక్కుల వ్యాపించును, | 

చ. కదలీ లవంగ పనన, [కము కార్జున కేతకిల కాగరు ఘనసార సాల 

నవాకార మహీరువా రాజరాబిః "ఆది, 8-78: 

(కరవీరము-గన్నేరు అను నర్థనును గలదు). 

అర్జునుండు సం. వి. అ పుం.. 

1, కుంతికి? బాండురాజునకు జనిగించినవారిలో వబూండవవాండు. 

చేవేంద _పసాదంబున ఉ త్తరఫల్లునీ (వథమ పాదమున నుదయించెను. 
ఆది, 5.192, 124. 

త్లో, ఉతరాభ్యాంతు పూర్వా భాం -భల్లునీ భాగ్టం తతో దివా, 

జాతస్తు ఫల్లునే మాసి కేనొసౌ ఫాల్లునః స్మృత 8: 

సం. ఆది. 1882-17 

కా ర్లవీర్యుని కంచును వీరుం డగుటచేత నీతనికి( అర్జును? 

డని వేరుగ లాను, చూ. అనుబంధము, 

అర్హవము సం. ఏ. అ. పుం. 

సము[ దము. 

ఆర వముల్ ఘూర్మవ మొంద. విరా. 2౨-284- 

అర్హస్సు (ము సం, వి. స్ _న.. 

జలము, నీరు. 

మ. .. దైత్య దానవ దేవాపకరంబు వాత విధుశార్గ &ఃవూరసం : 

ఘూర్షి కార్ల వ కుజీ.0 బడియె, ఆర, 1=105" 

అర్థకము సం. వి. అ. వ, 

నిమి త్తముగా. గలది. 

తే. వేద దేవశానిందలు వేతనార్థ్యకముగ .జోశ్యంబజు నడోవుట 6కల్య. 

షములు, ఆను. 4_104- 



26 అర్థ కరము 

-అర్ధకరము సం, విణ. (అ. ఈ. అ.) 

ధనమును గలిగించునది, లాభకరముు ఆదాయమిను గలిగి౭చునది. 

..కోటివిధంబుల నాప్రదకులంి గని వన గోకులాకర నగ 

పమఖార్థకరంబు లారయం, బనుచుచు, .. శాంతి. 2-288 

'అర్థకీలము సం, వి. అ, పుం. 

ఒశానొక తీర్థము, ఇది దర్భినిర్మిశను", ఇందు స్నానముచేసిన శూ (దులు 

(కూవాాణు లగుదురు. 

(ావ్మాణులు పరమసిద్దు లగుదురు. చూ, దర్శి* ఆర. 2-267 

ఈ తీర్థమునకు జెప్పీగ మావో క్యము సంస్కృత భారతమున | చాహ్మణ 
ప్రర్హమునకుం "జప్పంబడియున్నది, 

శ్లో. తతో గచ్చేశ రాజేం[ద | బవ్మాణ స్తీర్ట ముత్తమమ్. 
| తత వచ్చావర £ స్నాత్వా _(వొవ్మాణ్యం లభ తే నగ 

| వాహగ్చిణళ్చ విళుద్దాత్యా గచ్చేత పరమాం గతిమ్, 
సం. ఆర. 8898-118, 114 

బావ్మ్మాణ తీర్థ |పశంస ఆం|ధ భారత మున గనువట్ట దు. అర్జకీలతీర్ధము 

[కిన సంస్కృత భారతమున ఈ విషయము స్పష్ట ముగా లేడు. కావ్యా 

యుల విషయమే చెప్పంబడినది. 

శ్లో. అర్థకీలం చ తృతె 9వ తీర్థం కురుకులోద్వవా, 

వి|సాణామనుకం పార్ణం దర్శ్భిణా నిరిశ్రతం పురా, 

వతోపనయనాభ్యాం చాపుర్ణిపవానేన చాపుక్ణిత 

[కియా మం తెంళ్చ సంయుకో | బావా్హిణస్ఫ్స్యా న్న నసంశయః 

|కియామరి (చే వినోహీజఒపి తత స్నా త్వానరర్ష భ్, 

చీర [వతో భవే ద్యిద్యాన్ దృష్ట మే ఇత్పురాతనై 8, 

సము[ఛాశ్చావి చత్వారః సమానీతాళ్ళ రర్భిణా, 

శేషు స్నాతో నర ేష్టో న దుర్గతి మ వాపు యాత్. 

నం. ఖా. "అర. కర్ణ, 8-154 మొ 15%? వ. 

జ్య § అర్భ్మకియ సం. వి, ఆ. బ్ర 

డబ్బు సంపాదించుటకు జేయు కృషి; వాణిజ్యాదికము. 
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(థ్ న్ 

క మనమునకు నుఖము గోరుడు, జనులకు నర్భ:కియా విశారద 

భంగుల్ పొనువడ విడిచి భరముల్వేకునికియ యూహాొంచి చూడ 

నుర వెబ్బంగిన్, శాంతి. 4-48 

అర్థ చింతకు(డు సం, విణ. (అ. ఈ, అ.) 

డబ్బును గుటీంచి తదేకాలోచనమునం దుండువాండుం 

తే, అలుక యె త్రినవానికి నర్ధచింతకునకు, నాతురునకుం గామ గోచ 

రాత్మునికిని, వచ్చునే విను నిద. సొ_ప్టీ, 1-66 

అర్హుడు సం. విణ. (అ. ఆ, అ,) 
థల 
కొ ర్యస్థితి నజీఎంనవా(డ, 

అన జ్ఞుల తోడి చింతనంబు, సభా, 1-56 
/ 

“అర్ధదూషణము సం, వి. అ. వ. 

"ధనమును పాడుచేయుట, ఇది నప్తవ్యసనమలలో నొకటి. నప్త్వ వ్యనన 
మలో కామజములు 5; .కోధజములు. వ శామజములు 1 

ద్యూతము ల వేంట లీ. స్రీ 4. మద్యపానము 5 అగ్థదూవణను. 

| కోధజములు 1. చా క్చారువ్యుము 2, దండపారుష్యము, శాంతి, 2-265 

అర్థనము సం, వి. అ. వ, 
కో రిక, 

6, నను మోక్షమూంది చెఅచెద,నని యెవ్వండు దల(చు వానియందే 
మోతా,ర్భనమై యునికి నవధ్యుండ, అళ్వ. 1-180 

అర్థము సం. వీ, అ. పుం. 

1. శబ్ద్యాము (ఇది వాచకము, లభ్యము, వ్యంగ్యము అని మూడు 

నిధములు) 

ఉ. ఉదరణీయసార వివిధార్థి గతి న్ఫురణంబు గల్లి. విరా, 1-6 

కం ...సివున్కు గనుగొను యేతద్వచోనికాయార్థంబుల్ , 

శాంతి, 4-867 

9, ధనము, 

సీ కలయట్టి వివి ధార్థమ.లు నేషంబుగ( దగ నొసంగుండు నశ్చా 

[తమ లకు, ఉద్యో. 2.127 



ఫ్లర అరము : 
థి 

వ, తృష్టాతురుం డర్ణలోభంబునం గోటరస్థ్రంబయిన యవలంబునంజేని. ' 

దగ్ధ ంబగు వృజంబునుం బోలె వినాశంబునం బొందు, 

ఆర. 1-26; ఆర. 1-80! 

3, ధన ఛాన్యాదికము. 4 

సీ అర్థముల్ దుర్భుద్ధి కైనను సీద్ధించు, నగుకాలమున నార్యు' 

లయ్యు(గాని, -ఆ- కాల మవి ఘటింపంగా నే,రదు, శాంతి.1-1856.. 

4. పదార్థము, వస్తువు. 

వ. గాంగేయుండు వారించి వారి-కభినుతార్థంబు లిచ్చి వీడుకోచ్చి.. 

భీష్మ. 8-425. 

శ్, విషయము. 

'వ కొన్ని యర్థంబులు భరద్వాజుం డడిగిన భృగుండు ”సిప్పెం 

శాంతి. 4-0? 

వం అనమ్య్మువోకావ్యంబు నర్థ౦బు నంగతంబు నేసెద. విరా, 1-87 

6. నిమిత్తము, కారణము. 

వ. కావున మీకు నవమాగార్థంబుగా నా నేర్చిన విధంబున నుప 

'దేళం బవశ్య క_ర్తవ్యంబు, విరా, 1-120: 

7. శార్యము న (ప యోాజనము 

ఆ. ...నీతియుతులు సమర్శవాతమ, సాధనముగ నాడుదు రర్భనం, సిద్ధి? 

బొందు తెఅంగు నేయునెడల, విరా. 4-207- 

వ. ఆఅగురేళ కాల బలయుత్క,ముగ జేసిన పోర నర్థిములు. నిరా. 4203 - 

8. నాలుగు పురుషార్ధ ములలో ధనసంపాదన రూపమగు వురుషాగ్గము. 

ర. ౨..చా,మూదల ధర్మార్థ శకామమోత. సిలికిన్. విరా, 1.4- 

9 లాభము. 

వ. ధర్మాధరశ్చింబులు, సుఖదుఃఖములు, నయానయంబులు నన్దానర్థం - 

బులు, బలాబలంబులు, పమాదా[పమాదంబులు మొదలైన నక 

లావస్థ్రలును దండంబున సమ్యగ సమ్య క్పకారంబులం గలుగు, 
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10. భాగ్యము. 

క, పొరి నర్గంబు ననర్భము, మరణము జీవితము సుఖసమాగమమును 

దు, న్తర దుఃఖ సంగమంబును, దొరకొను నే నెపుడు సమతతోడన 

నిలుతున్, శొంటి, 4_ $94. 

అర్భ్థవంతము నం. విణ. (త్, వతి, త్.) 

ఫలవంతము, సార్థక మైనది, సఫలమైనది, 

క, ...పాప్క వ్యవసాయుల చెయ్యు లర్థవంతము లగునే, ఆది, 5-178: 

అర్గవంతు(డు సం. విణ. (త్. వతీ, త్.) 

ధనము గలవాడు, 

వ, అర్ధవంతులకు రాజచోర స్వుజన జలానలంబుల వలన భయంబు. 

నియతంబు, ఆరం 1-28. 

అర్ధకాస్త్రము సం, ని, అ. న, 

నీతి విద్య. పదునెనిమిది విద్యలలో నొకటి, 

పదునెనిమిది విద్యలు: 1. బుగ్వేదము 2. యజుర్వేదము లి. సామ. 

వేదము 4. ఆధిర్వణ వేదము (ఈ నాలుగు చతుర్వేద ములు) 6, శిత. 

6. ఛందస్సు, 7. వ్యాకరణము రి. నిరుక్తము 9. జ్యోతిషము 10. 

10. కల్పము (ఈ యాలు వేదాంగములు) 11. పురాణములు 12. దర్శ 

శాన్రుములు 18. న్యాయశాన్హ్ర్యము, 14. మీమాంసశా(న్త్రము 154 వైదస్టి' 

శాన్రుము 16. ధనుర్విద్య 17. గాంధర్వము 15, అర్థశాస్త్రము. 

(బహ్మా దేవుడు మూండు లోకముల హితము కొజకు వీని నేర్పణ. 

చెను. శాంతి, 8-118: 

అర్జసిద్ధి సం. వి, ఇ. (స్రీ. 

1. కార్యము నెజు వేలుట. 

ఉ, పోరితంబు లేక య్యెడు నర్జ్ సిద్ది వడ(గైనను నొల్లక యొండు. 

సేయునే. ఉద్యోం, 1.80% 

2. ధనము కూర్చుట, 

సి “విద్య వార్త, జీవ శారుత యర్ధ సిద్దికి మూలముల్ ,ఆను, 5-76. 

34) a 



శవ అర్భాంతరము 

అర్థాంతరము సం. బి, ఆ, న. 

ఓక యర్థ మునకు మతియొక యర్థము, 

ఆ, అత(డు వానుచేవు( డన నాత్మయనంగ వేదాంత కార్య 

బోధ్యు డై. వెలుంగు, నరుల కప్పదములు నామాంత రంబు 

ల్కర్భాంతరంబు లేని యట్టి వనము, ఆను, 4-067 

"అర్థాఢ్యు(డు సం. విణ. (అ. =P అ.) 

ఆర్థశా(స్ర్రము కాగుగా నెజీంగగనవాండు, 

సీ = అ స్టాఢ్యుండు (పకట దు ద్ర నెంతయు సంయమవంతుండు 

సవా దేవు(డుం నణా. 2-282 

అర్ధ సం. విణ. (న్. ని, న్.) 

1. కోరువా.డు, ఇచ్చించువా(డు, 

వ భవజ్జననీ జనకు లిప్పుడ వచ్చెదరని చేప్పిన నదీస్నా శార్జి యుయి 

యరిగె, శాంతి. 2.69 

2, ఆస క్రిగలవాండు, 

చం **.నూతు? డు,ద్గత ఫీతిం దొల(గంగ(6 దోలె రథముం ద|క్స్చాణ 

ర జూర్థియైం విరా 5-29 

వి. పుం. 

శ, యాచకుడు వేండువా(తు, 

సీ [పీకార్డి జనుల నచేతన త్యాగ ధ్య,జములుగా నన్ని చేళముల( 

బజ పెం విరా. 6.820 

వ. ధరత్చినందనుండు దేజో విశేషంబున మహోజ్ఞ ప్రలత్వంబు తోలేది 

మహీనురుల నాిత జనంబుల నడ్డులం గృ శొర్జులం గావించి, 

(ను6గున మాత మేగల యర ములు.) శాంతి. 2-2 
చి... 

కేం ప్రియము, కుతూహలము, 

చ, ఎ. కృష్ణు డర్జితో, వినంగ6 బు రోతనంబయిన వృత్తము నిమ్ముని 

చెప్పు టొప్పగున్, ఆను, శీ-412 



అరి 581 

2, పీతి. 

"లే, యర్ధి గలవచ్చి వాత్సల్య మతిశయిల్ల, విరా, 1-10 

చ. అమ్మహిశాతుల కర్థితో మఖజునాం డనుజ్జ యిచ్చిన. 

ఆభ, 2.69 

శి, స్నేహము: 

చ, వాక్య వి, _స్రర చతురత్వ మేర్ప్చడంగ నల్లపనం బొనరించు నర్భి 
తోన్, వీరో. 1-209 

ఆ. మేలుగాక నీకు. బోలినట్లయిన నం, దరిగి యేము వారు నర్జి( 

లోంది, యుండునట్టుగాంగ నొడయాటు గావింప్కు మొక్కభంగి 

మనకు నదియ లెస్నం ఉద్యో, లింరీకి 

శ్లో, యత్తుభ్యం రోచతే కృష్ణ స్వన్తిపావ్ను హీ కౌరవాన్. 

శ్లో, యథా సక్వే నుమనసః నవాస్యామనుచేతనః. ఉద్యో, 71.69.91 

శీ, అభిలావ- కోరిక. 

క, విహరింప మాన'వాక్ళతి, నహితంబుగ మహాకి నర్జి( జను దెంచిన 

వదశ్చపితు(డొ హిమకరు.డొ. వగా. 1-215 

గి. ఆర్థిం గణ్వమవోముని యాొ|శమంబునందు గాంధర్వ విధి వివా 
వామున6 గరము, నెమ్మి. జేసితి దీనిం బాణి గవాణము. 

ఆది. 4-108 

ఛి, ఆస, 

సీ, నఖులయి వేదముల్ చదివి ధనుశ్వేద, మగ్నివేళులతోడం నర్భిం 
గబచి. ఆది, 725 

గి ఆనఘ ధర్మార్భ కామంబులందు నొకట, నర్జి దగిలిన మానవుం 

డధము. డెకటి, మాని వరించు నాత(డు మధ్యముండు, నడపు 

నన్నింటి నుత్తమనాయకుండు శాంతిం 8.461 

6, ఆతురతం 

శే. ... చూచి ఠఈమరు లర్జి, ననిమివత్వంబు తమ కవ్పు డచ్చు 
క్డంగ. నిరా. 1-165 



§82 అరించు' 
థి 

7. భక్తి, 

ఫ్ దొ oa సీ ++ బావహ్మణులకు మన్ననగల్లి, యుండు వనే మర్జి న్ నంగినట్టి 

వృత్తులు 'సెల్లునే, ఉదోగ్ట, 1-278 

శే, ... మొదలుగ్క నరుగు బెంచిరి యద్దేవు నర్ధి గొలువ మౌన, 7 

అర్ధించు సం, న. కి. 

కోర్సు 

గీ ++ కృతి ప్కతిత్య మర్గీంచి వచ్చితి దిక్కుశళర్మ, విరా 1-18: 

ఉ, +..నకులార్థిత ధర్యువు నాకు నన్ధుతిన్ వీనుల కింపుగా నకులు 

వేండితి తద్విధ మెందు గల్గునే మవోం, 1.65- 

అర్థిత్వము సం. విం తొ, నం 

వ, అయినను నా యర్థిత్వంబునం చేసి నీ ఇటింగించెద, నభా. 1-108: 

అర్ధిని సం. విణ. (న్. ని, న్.) 

కోరునది 

వ, కృత్తిక లక్కుమారుం గని పు_తార్థినుల్లై యందటు నొక్క. 

పెట్ట ఫీడు మా కొడుకని పలుకుచు. శల్య, 2-178. 

అర్థ్యము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

కోఠందగినది, వేడ(దగినది, 

వ, పచార్థగ్థంబు లై న రొండు వన్తువులం బరి [గహింపక, ఆది,7-238ి 

అరితము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
యు 

- వీడింప(బడినది. 

నా యనుజులు దుఃఖార్జితు లై యున్నారు. న్వర్గ, 28. 

క, ..=.నలుదేవి యుండె నెద(6 బతి. దలంచుచు దున్ఫవావియోగ 

తాపా ర్థితయె, ఆరం 2-121. 

ఉంర్ధచందబాణము సం. వి. అ పుం. 

అర్థచం| చాకారము గలిగిన ముఖము గల బాణము 

వం అద్ద నుజుం డర్భచం(ద జాణంబున(. దచ్భాణాసనంబు దుండందబులు' 

చేసి భీమ. 8_£8: 



ఆరరథు(డు 5688 

'అర్హచం్యద్రవ్యూహము నం. వి, అ. పుం. 

అర్హచం| చాకారముతో( బన్న(బడిన మొగ్గరము, కఠ . 1-69 
ధి ౧ మ్: 

చూ. వ్యూహము, 

అర్థచం[డు(డు సం. వి, అ. పుం. 

నగము మాగతము గనంబడుచం[ దు(డు.' ఆరచ౦ందురుండు, స ప్పమి అహ్ట్రమి. 

తిథులలో. గన(బడు చం(దుండు, 

క. ...కురుభా,|తీరమణు! డర్ధచం,దాకార శరము దొడిగి ధనువు 
[(గక్కునం దుని మెన్. ఖీష్ము 8-125 

అరము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 
న 

ఆసంపూర్ణమ్ము ఖండము, 

అవంతి దేశాధీశులగు వించానువిందు లర్థర థులుం ఉద్యో. 4.928 

క (అర్జునుండు)' మన మొన గని ధృష్టదుభ్రమ్నున కిట్లను. బన్నబంవు 
మోవార మళశ్టేందుని చందంబున దుర్యో,ధమ నై న్యముం బొదువు 
ననువు దలకొనవలయున్, థీషర, 2--97 

వి. అ. పుం. 

ఇశాగముు అంకము. 

క, మాయం దొకొకొ్మళ్ళ తు,రీ యార్ధము దాల్చి శుభచరి[తుండ్రై 

దీ, ర్ధాయుష్యుం డష్ట్రమ వన్కువాయతభుజు( డుండు నీకు నాత్మో 

దృవు(డై. ఆది. 4-130 

శ. అ, న, 

అర్క, సగము, 

వ, మదీయంబులయిన తేజోబలంబులం దర్భంబు పుచ్చికొని మీరందలుం 

గూడి యాదువ3ె తుల మరి చుట కార్యంబు. రర, 1.274 లు మాటా 4 a) ౬9 

క నిర్ణరవరనందనుండు నిమిషార్డ మునన్, విరా, 5-37 

ఇర్థరథు(డు సం. వి, అ. పుం. 

రథికుని కంచు (సమరథుని కంటె) తక్కువ యోధి (అతిరధ మవోరథుల 
కంచు దక్కువవాండు. గుజ్జముమీంద నుండియే యుద్ధము చేయును 



ఫ్0కీ అర్ధ-రాజ్యమూూ 

గాని నమరథునివల( (వావీణ్యత గలిగియుండండు) ఓక్క నిలుకానితో. 

నరిగా నిలిచి పోరలేని యోధుడు (శ. ర) 

చా ధాసుతుం డర్ధరథుండు,. ఉద్యో. కంగీలీక" 

వ, అవంతి దేశాధిశులగు వించానువిందు లర్జరథులు. ఉద్యో, 4_228- 

ఆఅర్భరాజ్యము సం. వీ, అ. న, 

సగము రాజ్యము, దొరతనమునకు లో(బడిన దేశమునందు సగము. 

వ. మా తంణి సమయంబు పరిపాలించి యే మర్గరాజ్యం బెట్టునుం 
బడయుదుమని కృతనిశ్చయుల మై పడితిమి, ఉద్యో. 8-272: 

అర్గరా(త్రము సం. వి. అ, పుం. 

నడిరేయి, 

వ, అర్జరా|తం బగుటయు. జండాలు రెల్లి నింగదింపం శాంతి, లీ-280- 

అర్జాసనము సం, వీ. అం న, 

సింవోననమునందు సగము భాగము. పీఠమున నగము భాగము. (సింవో' 

సనాధిపలతితోయాటు సమానముగా నతని (పక్కన సింవోనసనమునందు. 

గూర్చుండుట, 

సీ, అమళశిందు నర్టాననమునకు నైన న్కర్హుం డజంతయును నను రూఢి. 

మాట, విరా, 2.204 

అ ర్హందు(డు; అ ర్రందువు నం, విం ఉం పుం. 

క, ధృప్పద్యు,మ్నున కిట్లను. బన్నపంపు మోవార మర్టేం,దుని 

చంద ంబున్క ఫీషర. 2-8 

అర్చించు సం. స కి. 

బస(గ్కు ఇచ్చు, ఆప్పనచేయ. 

ఆ. ...ఆభవు, నా్యాశయించి యతని కాతోన్చపవోర మర్చించు వాడ 

గాక వెక్కు తలంపు, లేల నాకు, సౌప్పి, 112? 

అర్సిశము సం. విణ. (అ. ఆ అ.). 

ఆర్స్బింప(బడినది, ఈయంబడినది, 



అరు పెంపు ర్ర్ల్రీడ్లః 

క గ స ఉ. కగిఫల౧బు నర్పితముగా( దగ నీశ్వరునందు[ కేశ స,ద్దర్మ ము. 

శాంతి. 1-149: 

అర్భకుండు సం. వి. అ. పుం. 

థిశువు. 

గర్భ ౧బుల నున్న యర్శ్భకులను, శాంతి, 2.68, 

అర్కిలి చే. వి. 

1 పేమ, (పీతి. 

చ. తిగిచి కవుంగిలించి జగతీవిభు( డక్కమలాయ తాకి నె, మొగము: 

మొగంబునం గదియ మోపు గరాంగుళులం కపోల మింవుగల 

బుడుకుం బొరింబొరి నవూర్యవిలోకన మాచఠించుం. గ్కప్పగు. 

మృదుమౌళి నుష్టి పల నఖాంకుర చేష్ట యొనర్చు నర్మిలిన్. 
విరా, 1-247 

సీ, పడతుల కర్షిలి బిడ్డల చెన కడు జైద్ద ఆను, 1-804. 

క్షే 'స్నేవాము,. 

క. తనకుం చా నెర వనినను, విను బంధులు నశమె యన్వి వేకంబు. 

ననే, జనులవయి( జేయ నర్మిలి, నను వగవొఎద దది కారణముగ 

న రేం దా. శాంతి. 4-1? 

శ్లో ఏవం పు | తాళ్ళ పౌ తాళ్చ జ్జ యో బాంధవా సథా 

శషాం న్నేహో న కర్తవ్యో విపయోగో రువో హి తైః 

సం, థా. శాంతి. 164.16, 17 

అప్పు దే. ఏ. (రూపాం) అలుము 

(పళ ఘటనము, మారొనుటం 

ఉ. వటుల | మొగ్గువారి. గని యించుక కొంకక యర్ము వెంవునం,, 

బోటుల 'వాత(భోవు భటపుంగవృుఅన్ మది మెచ్చుచున్, 

విరా. 8-168: 

అర్ము పెంపు చే. సమ, 

(పతిమటించుట యందలి యతిశయము (లేక) | పతిఘటనాతిశయము. 

ఉ. ఏటుల _మొగ్గువారి( గని యించుక కోంకక యర్ము "ెంపునరిః 



ఫ్రే లిగ్రీ అర ముడు 

బోటుల వాత(బోవు భటవుంగవులన్ మది మెచ్చుచున్, 

విరా. 3-168 

ఇఅర్యము(డు సం. వి. న్, పుం. 

1. ఆదితి కళ్యపులకు బుట్టిన వాండు, చ్వాదశాదిత్యులలో నొక(డు- 

వ, అదితి యనుదానికి ధాత్స్ఫమి_కార్యమ శ కవరుణాంకు భగ వివ 

స్వత్చూష సవితృ త్వ ష్షృవిష్టు లనంగా దా్యాన శౌాదిత్యులు పుట్టిరి. 

ఆది. గ్ 61 

ర సూర్యుడు 

కం హీమకరు(డు శై త్యమును న,ర్యము.డు మవో లేజమును వాుతా 

శను( డుషప్ప,త్వము విడిచిలేని గుర్వుర్ణ్షము నా చేకొనిన సద్వి 
లం థి 

తంబు విడుతునే. ఆది. 4-228 

లి. పరం[బహ్శాము, పరంజ్యోతి, 

శే, ఆ పరంజ్యోతి వీళ్లు లర్యము6డు వరుణు(, డవిలుం డగ్ని. 
౧ 

అశం 2.248 

'అర్యృముని తార 

ఉత్తర అను నక్ష తము, ఈ నత్యతమునందు వైతృక కర్మము నాచరిం 

చివ( బిక్కు సంతానము పుట్టును, 

తే. అర్యమునితార( బె క్క పత్యములు పుట్టు. ఆను. 8-168 

అర్యుడు సం, వి. అ. పుం, 

సామి యజమాను (డు, 

వ. అతి నిమితో నిటను, [శౌాద్ద ంబున నర్య వరుణ సోమాగ్నులకు 
ర © 

భాగ ంబులు (బవ్మా కల్పించే. ఆను, 8-192 

“చినికి సరియైన తావులం నెచ్చటం జూచినను సంస్కృత భారతమున 

ఆర్వువకు భాగము కల్పించినటుల: గానరాదు. 

ళో తతో2గ్న యే౭థ సోమాయ వరుణాయ చ నిత్యశః 

విశ్వే దేవాళ్ళ య్ నిత్యం పీతృథిః నవా గోచరాః 

తేభ్యః సంకల్చితా ఛాగాః స్వయమేవ స్వయంభు వా, 

నం. భా. ఆను, 1858-20, 29; ఆను, 91-28, 24 



అర్హత రల 

*అర్వది (సంఖ్య) 

ఆయివద్కి ఆయిపదులు. 

చ. ...నా నృపాలుం డ్కున్మదు( డయి మేటి వింట బలు మార్షణముల్ 

వెన నేని మూండు నృర్వాదియును నద్ద రామరుని వై కిని వంళకరుండు 

దోడ్బడన్ . . కర, 2-25 
ce 

'అర్వావనువు సం. వి. ఉ. పుం, 

వై భ్యుని పెర్దకుమారు(డు. 
చ. అందు రై భ్యుండు కృతాధ్యయన శూరులై న యర్వావను వరా 

వనులను తన యిద్దజ' పుుతులతో విద్వత్సూజితుండై యున్న. 
ఆర. $- 253 

"అర్హ సనం, విణ, (అ, ఆ, అ) 

తగిన స్రీ 

కే. మాతృ పితృహీనమైనను (భాతృరహిత, భావ మొందిన నబ్బాల 

పరిణయాగ్గ, వరణమున కో గా దని కురుకులా | గ,గణ్య 

చెపుదురు పరిణయ కల్పవిదులు, ఆను. 2.227 

ట్లో, యస్యాస్తు న భవే (ద్భాతా పితా వా భరతర్షభ, 

నోపయచ్చేత తాం జాతు వు[తికా ధర్భిణీ పా సొ. ఆను, 44-15 

ఇచ్చట తిక్కనగారు మూలమునలేని 'తల్ఫి ని” గల్పిరి. 

అర్హ ణీయుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

పూజింప6ందగి నవా(డు. 

వ సవాదేవోపనీతంబయిన య3ర్హ ఫం ఐర్హ్మణీయుం డయిన వాను దేవు 

నకు శా న్ర్రద్భష్ట విధానంబున ధరగాతనయుం డిచ్చిన. నభా. 2-7 

“అర్హత సం, ని. ఆ. (వ. 

యోగ్యత- 

సీ, ...రాక్షన యక భూతభుజంగమాది, తర్పణంబులు నగ్గ ళా 

నిరూఢములుగా, నివి గొని యొనరించు. ఆను, 4-84 



ల్ల్రీ అ ర్రృత్వముః 

అర్హత్వము సం. వి. అ, న. 

తగియుండుట, యోగ్యత. 

శే. అప్పనము గొను టర్హత్య మరసి నడప్పు, ఆశ్ర. 1-68 

అరము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 
ఖ్ 

1. యోగము, తగినది, 

క, తగ(జొచ్చి తనకు నర్హం, బగునెడం గూర్చుండి. ఉద్యో 1-121. 

బీ, వెల, విలువ, 

సీ ...వారు మహార్ణ ౭బులగు వివిధాన్న పానములు ఘటించి కుడువ( 

ఐనిచిన . ఆను. 2-808: 

తే, |దోణ గాలగేయ భానుమత్ళూను కప స్కుశర్గ్ణ దుశ్శాసనులు'. 

నర్వవై న్యపతులు, నారవ్రజనములు( గొలువ మవాో ర్మ కాంచే, 

నోన్న తాసనమున( గొలువున్న వాని. విరా. 8.76 

అనుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
ఖా ఇ 

1. తగినవాడు 

వ. నతన్నవక నివ్షుండగు యుధిస్టిరుండు పొగడ్తకుం దగువాండుగాని 
దూజువడ నర్షుండు గాడు. విరా. 2-182 

2, సమర్థుడు, 

వ. ఎక్కువ దక్కువలు నిరూపించి ఖీమ్మలు దీనిని నిక్చయింప నర్హులు, 
విరా. 4-185 

మ, అనిగో నిల్వ(గలేని నీ విటుల కీడాడంగ నర్హ్మ ండవే, కర్ణ, 8-86 

అణ దే, వి. 

1. సగము, అర్థము, 

క, నిన్న యజ నబ్చిపోయితి, వున్న యఆఅయు శేండు దీర్చి యుడి 

చెద నీ గృర్వోన్నతి. ఉదోో. 4-841 

2. నంచేవాము, అనుమానము, 

క, ఆని పలికి మవోరాజ్యా వినుమని ధృత రాము తేడ వెండియుం' 



భణికో ఢ $99 

చానిిట్లని చెప్పె వాను దేవుండు తనమరి నఅ లేక కార్యాదశ చెలి 

యంగన్, ఉద. కి. 276. 

8. కీడు, దోవాము. 

ఆ, దుర్గ యమున శకుని కోర దుశ్ళాసనుల్ , గఅప6 వాండవులకు: 

నఅయ చేయం గడం వాండవులును గడు ఛార్మికులుగాన, 

పొరయనైరి వారు దురిత విదులు. ఆది, శీ-12 

4, కొటంత, న్యూనత్వము, 

చ, శివుడు (పనన్ను(డై న నఅచేయునె యెవ్యరికై న, సౌ _ప్రి.2- 108 

5. కపటము, మోసము. 

వ. పాండవుల 7ెలువ నలవిగాదని యెప్పుడు, కెప్పుదునైన నఅలేక 

నీకు జయంబు గోరి పోరెద' వగవకుండుము. భీమ్మ, లి-8: 

శ్లో, పరేన యత్నేన విగావ్యా నేనాం, నర్వాత్మనాహం తవ కాజ 

పు[త, ఇ్రచ్చామి దాతుం విజయం నుఖం చ, నచాత్మానం భాద. 

యేఒహంల త్వదళ్థే, నం, ఫా. శ్రీవ. 82-8 

ఇచ్చట ఓట, బర, ఓర ఆనునవి పాశాంతరములు, ”ఆట”యను పొఠాం' 

తరమే సంస్కృశ పాఠమునకు దగ్గజగా నున్నది. 
ఆ బల్లకు అఅ లున్నవి. ఇచ్చట నొక యజ యేర్పాటు చేసినారము 

అని వ్యవహారము గలదు. అప్పుడు కప్పబడిన లేక మంబగువపడిన తావు. 

ఆని యర్దము వచ్చును. అనణా ఉన్నది గానరాకుండ( జేయుట, కప 

టము మోనములో( గూడ అదే భావము న్ఫురించును. “న చాళ్యానం 

ఇాద్రయే౬ఒవాంో అన తన్ను తాను గప్పిపుచ్చను అనగా మోసము 

చేయనని యర్థ మేగదా, 

ఆఅజరడ దే, వి. 

న్మంధము, మూపు. 

క, అటకడ నిడి [పొజ్ముఖు(డై, పసజది జలధిలోన జదల( చాణెకు 

చెడ. ఉదోస్ట, 8-810* 

ఎలి(గి చెచ్చెర( దల్లి నజఅకడ నిడి ధర్శనుత విజయుల. దన వితత 

భావు... ఆది 6.160; 

రతా 



₹40 అజణకాలు 

శ్లో, నృంధమారోప్య జననీం యామానంశేన వీర్యవాన్ 

పార్టి గృహీశ్వా పాణిళ్యాం [భాతళౌ సుమవోబలః” 

సం, ఆది, 1680.97 

క, తటియగు నంతకు రిపు దన, యణకడ? చెట్టికొ నియుండునది తణీ 

యగుడుం, 'జెబుచునది "నాతి మీదను, పజల(గ మృద్ధ టము 

నె_్తివై చిన భంగిన్ * ఆది. 6-114 

అరికాలు చే. వి, 

పాదతలము పాదము [కింది భాగము, 

ద నాయంగంబులనెల్లన్., శకాయనస మతి భక్తిం బూసి పాదతలమునన్, 

బూయవు గావునం గలుగు నృపా్యయం బిటకాల నీకు సవిలతి 

ఘ్యంభై అను, 5-లి?7; మౌన, 80 

ఊఆఅలణచు చే, అ, (కిం 

1. మొత్తుకొను, మొబవెట్టు. 

క. నీవు బతిమాలి కొడుకుల, చావునకును జేటునకును జాలకయిమై ౫ 
వావిడిచి యజచినం గడు, నేవపడరి జనులు నిన్ను నే మన 

నేర్తున్. ఉదోర్టి. 2-216 

క, అబిచిన( బల చిన ( వేళులు, గఆఅచిన నత( డించుకయును గరుణిం 

పక యం,దజ నుజుము సేసె గుంపుల్క కుణీకి యుటికి ఖర్ల్గదారు 

ణోల్ల సనములన్. సౌ ప్రి. 2-7 

'సీ, శిరములు మేనుల(కేర్చి భావించి ని,జాస్యముల్ _వేసికొం చఅచు 

“వారు, (సి 2-22 

2, విలపించు, పడు, 

క. నెల్ దప్పంబడి వెల్లున, నొజలెడి నరవాజికరుల యులి వఖి 
మన్యుం, డఆలిముజీ6ం బడుటకు వగ మది బటిగొన నిల వెలుచ 

నజ చు భంగి -జెలంగెన్. రోణ. 21 $2 

శి, (పశుపజ్యాదులు) ధ్యనిసేయు, 

ఆ, పులు(గు మెకము లఅన మేలను చుండిరే యక్కటకట. 

ఉదోస. 8.188 



అఅ చేతికి. చెచ్చు B4t 

శే. నక్క లజచెడు చేరువ నక్కటకట. ప్రీ, 2-69" 

క్క, కాకాయని చంచు 'దెజవగా నఅచుచు నీ,రాకరంబున ముని 

"గడు నక్కాకి, కర, 2.7% 

ఊఉ. ౨౨.ఆ వజచినట్టు .. ఆది, 6-198 

శీ, కేకలు వేయు, బొబ్బలు వెట్టుః గోల వెట్టు. 

సీ ర ందటు దంతనాతిం వేసి భిన్నాంగులై 8' కొంద --గీ-అఅచి 

(పాణలీతి. బణిచి మహీజంబు లెక్కిరి.. ఆర, 2-110:ః 

ఉ. ...ఆఅచెన్ వివిధ వలావు(డై ఆది. 6-166. 

(వేలు, వదర్శు వాగు, 

క, నను సు ప్రసాద దృష్టిం గనుంగొను మే నివుడు గొన్ని కాయి 

లజచితీన్ , మనుజేం్యదు వాని( బెడ చెవులను జెట్టుము వేలుగా( 

దలంపక దయతోన్, కర్ణం లీ=98. 

వం ఆవ్వెంగలి విత్తు లజచు వీటిడి యఅవులకు వంకలొ త్రి మాటు. 
నెప్పుటయు నొప్పకయుండు. ఉద్యో, శ-2రీక్ 

అఅచేత( [బాణములు పెట్టుకొను(ఇడు) (జాతీయము) 

(ప్రాణములు విడువ సిద్దముగానుండు. 

క, పిణుదం గురుథరణీపతి, నబచేతం _్రాణములు ఘనా రాలి. 

బలం బుజని తెగువ ముందట బెన్లూణలుట చిత్తమున బెట్టుకొని 

వివారించెన్. శ్రీః 2-67 

శే, ఇం కెడ, సేయ కనికి నడవుం డఅచేత. (వాణనులిడి కడంగి. 

ఉద్యో, 2_12T 

అఆఅచేతికి,దెచ్చు దే. న. కి. 

1. వశము సనేసీకొనుం 

క, నకల భువనములు నజుచేతికి దేరం జాలునట్టి ధీమంతు(డు దేవకి 

కొడుకు గల(డు ధరగ్హజునికీ నాతం డెత్తిరాక నిలుచునె యధిపా,. 

ఉద్యో. 2-182 



542 అటచేతిది 

అటచే తిది; అణచేతిలోనిది దే. వి. 

1. ఆఅచేతి యందున్నది. బాగుగా నెజింగినది, ముఖస్థ మైనది(విషయము) 

క, భూతలంబుల సంన్మరణము, భూఠభవచ్భావి కార్యములు గర్శ 

సనమ్కుదో్టోతన భంగియు నీ యట,చేతివిగావె కురువంశ శేఖర 

జనార్శి. శాంతి, 2-101 

వీ. ఆఅ చేతియందున్న దానివలె వళ మైనది, (పాపించినది. 

కే, ఇన శళి పావక భూమి గగన జల పవనాది వస్తుగతులెల్లను గ్యాలుని 

యఅశేతి వనిన( ద,క్కిన పని నెప్పంగ శే(టికిని భుజగం[చా. 
ఆను. 1-28 

చ జనవర, నీనుభాపల ననత్య మొకండును లేదు నీవు సన్ముని 

గణకీ _ర్ల్షనీయుడవు మోకము నీ కబచేతిలోనిదై, యునికి 

దృఢంబుగా( గనియు నొండొక చందము మాటలాకడితిన్, 

శాంతి. 6.217 

అఅచేతిలోన నున్నయట్లు చే. జాతీ, 

ఆజచేతిలో నున్న వన్తు వెంత విన్సషముగా( గనంబడునో ఆంత విసృష్ట 
సో  ఈం్త్రు ల 

ముగా. 

తే. లోక మెల్లను నఅచేతిలోన నున్న,యట్లు గనికోనీ. శాంతీ, 4-260 

అఅిచే(సేయు డే. స. |కి. 

వంచనము చేయి, నపుచ్చు. 

ఉ. ...పొండవుల్ , సేపడిరేని చంప నజనేయక చెప్పెద సనవ్యసా 

చినై గోపము పెద్ద వాండు సమకూరిన బిట్టజం జంపుదుం 

జుమీ, 1 ఉద్యో. 4-68 

“న్నవె తృ్వయ్యానృతం వదే సం. థా, ఉద్యో, 145-18 

అలబచేయి శే, వి. : 
వాస్తతలము, శేతి[ కింది భాగము. 

ఆ; శాంతమైన నొక్కకరము' వేడమి యజ,చేయ సాచుటయును 

జో మద్భు,తే ం౦బు6 బొంద 'చొని దప్పక చూచి య్కయ్యధిపూ 

భొహువగుట నాత్మ నెటి(గి, అను. లి=128 
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ఆఅంపీను.గు చే. వి. 

1. మూర్చిత మైన పాణి, . 

ఉ ...విల్ ,దుంచి తురంగ వ క్రిముల దూపులు నించి యలంచి 

మేను నొప్పించిన( చేరితోడ నఆఅపీనుం/గు నీడిచికొంచు. బాజె 

సేచాంచల భూమికిం బెలుచ నత్తురగంబులు వివ్యాలంబులై_. 

[దోజం 2-74 

2. కొఅ| పాణముతోనున్న పాణి, కోనయూపిరితోనున్న (పాణిం 

వ. ...వదంవడి యబపీను(గు లొజలుటయును చానవ కలకలంబు 

డీందుపడియెం సౌది, 1-202 

ఉఅణపుదే. వి, 

1. వ్యర్ధ భాషణము, తెలివిమాలిన మాట. 

వ. ...తమ్మెటుంగని దుష్టాత్ముల నడుమం గూర్చుండుటయు నవ్వెం 

గలివిత్తు లజచు వీణిడి యజవులకు వంకలొ త్తి మాటుసెపుటయు 

నొప్పకయుండు, ఉదోో, 8.285 

2, ఆజచుట. 

ర, =. .వికృతవు, టఆఅపులతో రేగి కాకు లఅచుట గం 

కర్ణ. 2_116 

ఆఅఅపొజడు చే. వి. (Vee) 

నగ ముగూను, 

క. ఆబపొలఅడు కుజుచ చేతులు, నొజవ శరీరంబు. గలిగి 

ఆర. 2.184 

అరవ దే. వి. 

సాధువుగాని యావు, 

క, అబివులనై నను నలవున, వెరవున, విరా, 1-101 

ఇది పొఠాంతరము, 

ఇఅంవణలు దే. వి. బ. 

ఖండ ఖండముల్కు ముక్కనముక్కలు. ౫ 



ర్త్తీ శీ అటివాయి గొనూ: 

సీ పటుభల్లనికరంబు పరి6గినం బజియలై , యజఅవఅలయ్యొడు నరద 

ములును, [దోణ. 8-158” 

విణ, 

భగ్న మైనది, ధ్య_స్హమెనది. 

సీ, ...చేవతల్ ముసులు నతి పయత్నంబునం గావించు దక్షయాగ 
మున శివున్ని మఅచిన నయ్యాజ్ఞ మణివణ లై పో-దె, అను, ఠ-880. 

అఅవాయిగొను చే, అ, కి. 

వెనుదీయ్మ జంకు. 

సీ ,..తలలేలీ యుర్వికి బలియినర్తు,నని యదల్బినను వారణ వాయి" 

గానక యప్పలుకులన్ని యును రజ్జలుగ ( గోనుచు(4 

మాన, 1.185. 

“అరవాయి' అను వద మిక్కడతప్ప థారతమునందలి మిగిలిన [పయో 

గములన్నియు లఘుశేవముతోనే యున్నవి. శబ్దరత్నాకర నూర్యరా 

యౌాంధనిభంటు కర్తలు లఘురేఫము గల శబ్దమునే యిచ్చిరి. గాని 

శకట రేఫయు క్త శబ్దము నొసంగలేదు. తి. పప కోళమువారు మూత 

మిచ్చినారు. ము|దణ పమారమా, సాధువా, విచార్యము. 

అజసచ్చిపోవు దే. అ. కి. 

సగము చచ్చు. 

క, నిన్న యజ సచ్చిపోయితి, వున్నయణయు నేండు దీర్చి యుడిపెద. 

ఉద్యో 4-841. 

ఆఅశిగించు దే, అ. కి... 

1. (తినిన పదార్థము) జీర్ణ ముచేయు. 

పీ, -.*దరి[ద్రపుజనంబు, లొకటం దిని ఇాలు నణిగించుకొందుర్కు 

భోజనంవన్నులు భోజనంబు( =గీ= బూర్జ మున 'జేయ(జాలరు, 

. శాంలి. 1.216" 

అటీగించుకొను దే. అ. (కి. 

1. (తినిన పదార్థము) జీర్ణము చేసికొను. 

చూ అటిీగించు. శాంతిం 1- 216 



తటీముటి కీర్ 

అతీముతి దే. [కి విణ. (దు. 

1, ఆనాలోచితముగా, 

క, వెలువక సంశకేతించిన, తెజంగున నయ్యెడకు నరుగుచెంచు నొకో 

కొందఅ( చెచ్చునొకో వెడల్లైూ, యజిముణి వెలిపుచ్చునొకొ' 

రహస్యం బెల్లన్ * విరా, 2-277: 

2. తోడ్తో, వెంటనే శీఘ్రముగా, వేగముగా, 

చ, + + యుధిష్టీరుం, డతిముజీ. జంెవి సారథి దదశ్వములన్ వర 

లాణపాణియె, విరా. $-216. 

శ్లో, యతోయుధిష్టిరో రాజా తృ్వరమాణోమవోరథః సం. విరా, 88-387 

సీ + +.ఉత్కట శోకంబు గదిరిన్వ నజిముటీ మేదిని నొఅగువారు. 

మౌన, 160: 

లీ తఅచుగా, దట్టముగా, 

చ, ఉటుముచు నెల్లైడం బడుగు లు[గగతిం బడ ఘోరమూర్రియె, 

యజీముజీ గప్పుదెంచు విలయా భము చాడ్చున, (దోణ, 1-89. 

వ. ***అళ్వళరీరంబులు గోసి పొటజవై చి, వాండిసేయుచు నుబ్బున 

గుజ్జంబుల కుణికి బడలువడ నజిముటి వినరిన నోరవోయిన. 

సురియం జెంది యవలీలం  గాలుబలంభుల వెడి చక్కం. 

కేయుచు భీష్మ. 2-71. 

4. ఉత్సావాముగా, పూనిక గొ. 

చ. అటిముటి నీ కుమారవరు లత్తతి నందణు నా బకారివై, నుటిక 

భీవ్మ 2-298: 

క, ముజిముటీి చీకటి యసుడు, నణ్ముణీ భటులుడుగ కడరి యని 

'సీయంగా, నెఅసి తల మెల్లయెడం |గి,క్కిటిసిన మతి పాని నిలిచి, 
రింతను నంతన్. విరా, శీ-196 

5, తబ్ఫిబ్భుగా, తాయనూయు గా, ఉ చ్చావచముగా, 

క, విటిగి భవత్సుత నివహం, బజిముతలి( గనుకనిం జనంగ ననిల. 

సుతుం డే, జైజ నినచి వగచె నారేం,దుం దనచేం జచ్చు టపుడు. 

35) 



జట అయి 
తప్పుటకు( గడున్, భీషగ. 2-890 

క, +. ఉక్ళులి బహుళ వైన్య మజిముటి(, బఅబిన నాగంగ( గాదు 

బలియుర కై నన్, శం. 3-16; (దోణ. శీ.160 

6, అత్యంతము, మిక్కి లి. 

క్, మెజుమథనుర్లండము గుణ, మఖుము(గ వికిఖకతి దొరు(గ నొకటం 

డబచై , పజవ రుధిరంవు( గాలువ యలణీకుణి ఘనభుజుండు 

[దోయణి' డడ నశేం[చా. దోణ. 1-294 

వ, అంచపిండు పెరాకలి నటిముణిం బెజీనం గుయికులు గట్టిన 

మృళణాళ నాళంబుల, విరా. 8-286 

7. వూర్తిగా, నిండుగా. 

క, తటిమి తన మునుము సైన్యము, నుజుమాడంగం గని సుయో 
ధను(డు మున్నుగ నే, జైజ నీ యోధులు మార్కొని, యణిముణ్ 
నొప్పించి వట్ట నమరి పొదివినన్, కర్ణ. 2.276 

అరలు దే, అ. కి. 

1. నకించు తీణించు. 

కొం బలవంతుల బలమణయగా. ఆది, 7-176 

జన మణియున్నన్. అది. 2-18 

చ కురుబల మే(గుదెంచెన" గోవుల బి ట్రఅ(బట్ర. విరా. 4-20 

చ. చిణునగవొప్ప గాండీవము చెచ్చెర సజ్యమునేసి సేన లు,క్కల. 

విరా, 5-148 

చి చెడు, తొలగు. 

ఆ. పనులు మరలె శ్యతుబలములు పీనుగు, వెంటలయ్యు కాజు 

ఇెద్దదొర లు(, జీర లొలువ(బడిరి సిగ్గజీ బిరుదులు, వైచి రింక మగుడ 

వలఅ'దె మనకు. విరా. 5-222 

ఈ, ఎలుకలు విటిగిన గురుడున్కి ఇఅంగున( బేజంబు సెడిన దినకరు 

గతి నందణలు బంధులు చెగి విభవం, ఐటి వెలవెల జాలుచునికి 
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చ. (పియమజి యజ్ఞ నేనియు దరి[దుని నేనియు విప్రం గందంకేంత 
యుభయలోక సౌఖ్యములు దవ్వుగంజేయు, ఆను, ర=6 

ఎకింల(దెవులు దే. ఏ. 

తయరోగము, క్షేణింపంజేయు రోగము. 

వ, అమ్మవోత్కుండు గోపించి యజు(దెవులు గొనుమని శావంబిచ్చిన 

న య్యూవధినాథుండ నానాటికి( గృకుండ య్యె, శల్య. 2-148 

సీ ,..కుష్టముగల తనువు నాతం డలుంబెవుల్ గొన్నాత6 డలిల 
వస్తువులును నమ్మెడు నత(డు,.. -తే- పంక్తిదూషకు లండు 

పౌరవేం[ద= ఆను. 8-15 

అలుగు(దెవులు- ఆజుందెవులు; అటుగు = &ణించు; అలు దెవులు-కీణింప 

"జేయురోగము, తయరోగము, (త ణ్యాల్ తయా) 

మటుగు దే. ఆ, కి. 

1. అడగు, అణంగు, నళించు, 

సీ అద్ది రా నీకు. [గొవ్వజుగ బె. జూతు(గా, కని తల నూవక 

యడ(గు వారు, విరా, 8-88 

క. నీ, కొవ్వజుగ దేని దలపడు మెవ్విధి జనికేని ననుచు నెత్తిన 

ఫీతిన్, విరా. 4-71; ఆను, 8-800 

2. శీణించు తలుగు. 

సీ, సతక్టింబు నరులకు సఆశీ ప్తమగు నత్య్కవాని నాయువు గడు నలిగి 
పోవు, నాయువు ళతిగిన నల్పంబులగు విద్యలు. ఆర. 4-908 

తే ...ఖీమనేనుచే/ జచ్చి చచ్చి, బలము లటుగ నా కర్టుండు, 

చూ. అజువు, | దోణ, 4_220 

శే, తినిన పదార్థము జీర్ణ మగు. 

ఉ్, డక్కాను రాజమం చు నకటా యిటు దమ్ముని భఛాగమీక స్కీవె 

కటి [మింగ జూచె దది 'యెట్లజగున్, ఉద్యో. 2.52 

తే. ...ఆగ్నిమత్సహీతులై కొనిన నుగ జేయువాడ నావోర 
ముల్ సిద్ధ మిదియు, ఆను, 8-196 
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అటుగమి దే, వ, కి, విశే. 

తినిన పదార్థము జీర్ణ ము శాకపోవుట, 

న, ఒక తటి మునివర్యు లొక్కటం బెక్కం డ, శాద్ధముల్ నేయు. 
pe చెక్కు, లనుభవించుట( దమ కలుగమ్ పుట్టుట 

యును పిత్ఫదేవతల్ ననిరి.సోము కడకుం 3-196 

అణుత వి. జా, 

.... ఉఊపకంఠము, సమీపము. 

న. తమ్మడువు నజుత నొక్క పఅపు గల పొద యీటమిం దూట: 

పొంచియుండితీ. శల్య, 2-46: 
“ఆల్లు” శబ్దమునకు జాపవీభ కిక రూపము. 

ఆఅభబుము స, [కి. 

ఓ త్రిడిచేయ, బాధించు 

వ, ...ఇప్పరుసునం |బతివీరుల నజుముటయు నప్పుడు పతంగుండు' 

పశ్చిమాచల శృంగంబు మయుంగుపడుటయుం జూచి గాంగే 

యుండు. భీష్మం 2.405. 

ల, (కః శ 

1. యుద్దము చేయు, 

(విరాటునితో ను_త్హగు( డర్జునుని విషయమై తెల్పుట) 

క, మొగమోడం డీతండు కౌరవ, జగతీశుండు విణిగినవుడు జవమున. 

వెనుకం, దగిలి యిది జూదమాడం.గ నగు నెడగా దణుమువలయు. 

ననీయె నత నీతోన్ , విరా. 5-888- 

వ, విజృంభించు, చెలరేయగు. ((శ్రీకృష్ణుండు విదురునీతో నంభామించుట) 

క, ఎటు(గుదు నేను నుయోధను, కొజుగామియు నతనితోడ(గూడిన 

న్ఫెపులంజటు. బగ్ మనమున నీడికొని, యటుముటయున నంఢ్: 

పానంగ దనియు మవోళ్మ్శా. ఉద్యో. 3-27 

శీ. పాపాసీంచు, తెగేంచు. 

శే. ఎవ్వరికి గాగ ధరణియు నెల్ల నుఖముక గోశేదము వార 



అంలువ ద్రేన్సు DER. 

లందలు వీర వచ్చి, [ప్రాణములు నర్థమ్సులు . నొల్లంజాట్లు వేసి, 

కయ్యమున జావ నలుముట గంటిగా దెం - భీష్మ. 1-182 

వ. పలినవా. డలుముటయును దొరలు శెగి తిరుగుటయు. 
విరా 5-207 

చ, .. అమరావగాతనయుతోడి రణంబునకున్ దశాధినా,థులు నటు 
మంగ జాలరు. భీష్మ. 2_6 

చే. వి, 

.(వతిఘటనము, ఎదుర్కొనుట, మార్కొనుట. 

క. ఉజక నరు డట్లు మెమణు, వలువుళ్ళుగం జేసి లీల నంగములెల్లం, 
బజీయలుగ( జేయ వాతం, డటు మెడలక మతియు నేనె నధిక 

రయమునన్. థీమ్మ. 2-806 

అయినది దే. సంఖ్య. జొ 

అఠ్వది, ఆజుపదులు, 

ఆకజువది శరముల నన్నరు నంగఆబులను, విరా. 5-109 

లే, మున్నూట యయువదింట( చెంప మానుషాబ్బంబు లై "పేర్చియుండు. 

శాంతి, 5.46 

సీ, అమరనదీనూను నజువదింటను నేసి. విరా, 6-66 

అబువదినాలుగు చే. స. జొ, 

ఆఅుపదులవయి నాలుగు, 

అజువది నాలుగు నారనముల నక్కిరీటి. భీష్మ. 8-51 

అలువదివేవురు దే, స. 

ఆయివది వేలనుంది. 

నివాత కవచుల నణువది వేవుర నిర్జించితి. ఉద్యో, 2-150 

ఉంలవదేను దే. న. బొ. 

ఇటు షదులపయి నయిదు. 

ఆయువ దేనేండ్డు ధరియ్యిపం గలనాండు, వీ రా 4-122 
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అలటువదేప్పరు దే. న, 

అజువదివయి నయిదుగురు. 

దుర్భయులగు హిరణ్యవుర నివాసుల నలువది వేవుర చేవారాతుల 

వారాశితీరంబునం బరిమార్సిరి, విరా, 4-148 

(ఆణువది వేవురు- ఆని పాఠాంత రము) 

ఆయువు చే. అ. కి, 

పగులు, (వయ్యు, 

చ, అని పలుకంగ గౌతమ మవోముని యచ్చటనుండి యంతయున్ *. 
విని కలుషించి యేల యిటు వీంకను నోరయువంగ'( [బేల ద్కీజన 

పతియే విధాతయును శ|కు(డు నీశుండు నర్భకాంక్షి (వె, మనమున: 

శంకలేక యొక మానవు నింత నుతింప నేటికిన్ = 

ఇది ఆనంద వారి పాఠము, దీనికి పాఠాంతరముగా ఆనంద _పతిలోనే 

“నోరెరునంగి అని యిచ్చిరి, ఆకాడమిి నలము వతులలో 'వీకున' నోర 

అుగంగ'- ఆనియన్నది. సం. ము= “వీకున' అనుదానికి 'వీకను' “వీకున” 

అను బిందయరహిత పాఠాంతరము లిచ్చి శేగాని “ఆఅుగంగ అనుధానికి' 

ఆనంద వారిచ్చిన పాఠముగాని -పాౌకాంతరముగాని ఈయలేదు. అన(గా 

సం. ము “ఆటుగంగ* ఆనుదానికి పాఠాంతర మేలేదు. మూలమును బట్టి, 

ఈ పదమునకు ఆకరము కనంఐడుటలేదు. పరికించిచూడ “అటువంగో 

అనుచానికన్న “*అజుగంగ” అనునదే సమయోచితముగానున్నది- “ఆలు: 
గంగ” అ అటిగిపోవంగా- ఒక వస్తుపును ఎక్కువగా వాడిన దాని 

రూప మె ట్లటిగిపోవునో అత్తే అసంబద్ధ _పలాపములు చేయుటచే నోరు 
అతిగిపోవునని ఖానము “నోరలుంగంగ” అనునది తిక్కనగారి శెలు(గు' 
నుడికారము, ' 

అయివుళ్లు దే. పి, బ, (అలువుడ - అలువుళ్లు 

" ఖడములు, తునుకలు, 

క, ఆమెయిన వివిధ వర్ల, స్టోమం బణువుళ్ళు చేసి పరా. 5-86 

క [దోణు(డు గోపించి తను|తాణం బటివుళ్లు చేసి, ఖీమ్మ. శీ-288: 

క. చిటునగపుతోడ మైమలు,వణువుళ్తుగం చేసి యతని యంగము. 



అబ్బు రర 

దో(గరఠ, బజసపె రురిరంబు. కర్లః 8.800 

ఏకవచన ప్రయోగము భారతమునందు( గాన రాదు. 

అయువుళ్లు సేయు దే. స. కి, 
రం 

ఖండించు, ముక్కలు సేయు. 

క, ...చాపంబులు విజుచుచ్కు మైమటవు లటువుళ్లు చేయుచు. 

దోణ, 4_178: 

అకాడు దె. అ. కి. 
యి 

1. సమీపమున దిరుగు ఇటునటు తిరుగు, చుట్టిచుట్టి తిరుగు. 

వ, ...అతండును సత్త ్ రహీనుండు గావున నత్వరుండై [కమ్మలి: 

'దెపదియున్న యెడకుం జని యానమీపంబువన నజ్ఞాడుచు నమ్మాన 

పతితో నిట్లనియె విరా, 2-42. 

ఆయ -f- ఆడు = అయాడు 
6 గ 

అజ్టావు చే. వీ. 

ఆడవియావు. 

అ క్రావులనునై న నలువున వెరవున విలా, 1=103ప 

ఇది పా శాంతరము, 

అయ చే. ని. జా. 
ఆ 

1. మెడ, కంఠము. 

అటణతి చూచి కరు(డు, కోర, 8-127 
T= లం OC 

వ. అమ్మ[దపతి యళ్షాత్తి యాలోకించి. కర. 2-119 
69 --* te 
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సీ, శక్తి యాచార్యుని శక్తి నూయించుం బొమ్మని చూపలుల్లరు. 

నటులే తిరి [దోణ, లి. 248: 
aD టి 

వ, అపగత [పాణం్రై పడియున్న పాముం దన వింటికొప్పున నెత్తి 

యమూూని యజుతం దగులవై చి. ఆది, 2-167 

తే. ...ఓక్కు,నా(డు తన యజ్ఞుసాచి కాననములోన దీనుకొని మే. 

యంగా బెనువాన వచ్చె, శాంతి. 8-88: 



శక్తి అన 

2, పసువుల మెడ వంవు. 

సీ, ఆర థికో త్రము డచ్యుతు. జూచి ర,ధ్యమ్ములు "మేనుల నలుగు 

లుండ -తే= నురవడింవవు వీరల నరకుగొనక, వీనినివృుడ యజల్ఞులు 

విడిచి తడవుము, [దోణ, 8-161 

(జొప విభ క్తికములు పరమగునప్పుడు ఈ పదములోని [కింది అకారము 

నకు నితస్టముగను ఇతర వై కల్పికముగను లోపము వచ్చును.) 

అల దే, విణ. (రూపాం. అల్ల) 
య 

1. [పసిద్దిని చెల్చును. 

ఊ చిత్తము లుల్లసిల్ల నల సింవాకిశోరము లొక్క మై మదో,న్మ త్త 

గజావళిం బొదువు మాొడ్కి, ఉదోగ్ట. 2-140 

2, నిత్రశమును "బల్బును. 
టి 

చ, =..పార్టు. చాక శెటపోయితి నాం డల ఘోషయా తలో. 

కర్ణ, 2.92 

ఉలంకరణము సం, వి. అ. వ, 

శై, అలంకరంచుటి, 

వ. పట్టళళాలదికరణ (వముఖ నిఖిల భద విధానంబులు సేయిందిరి, 

ఏరా, లీ-287 

క. తరణి యపరాది శిరః, న్ఫురణను నధికరళణాలం,కరణంి బొన 

రించుటయును, ఫీష్టాం 2.889 

2 భూషణము, 

కొ. వివిధాలంకరణంబుల్క నవకాంతి వహించి, వీరా. 6-888 

అలంకరించు సం. న, (కి. 

1. అలంకారము సేయు, కై నేయు సింగారించు 

వ. ...రేపకడ వనల కి పుర(శ్రీ నలంకరించు వడువున నెడపడక 

యొ ల్లెడల నిగుడు విభాత కునుము కదంబ పరిమళంబునుం 

విరా. 2౨-౨40 

శి, ఆలంకారము గలదరిగా( జేయు, 

చ ...యిట్టులను [భూకుటి ఫాల మలంకరింపంగన్. విరా. 8-208 



"జల్టంక్సృత రకత 

క్, (అలం కారముగ్యా పెట్టు, 

ర * *,నధిపు చుట్టల నల 05 రించిరి విభూవణాంకుచ్చటలన్, 

ఉద్యో. 4_ 127 

4, వహించు, పూను. 

స్కీ అనిమిపానుర యుద్ధమున నసురావళి సమయించి వర్దా శమముల 

నేర్పరించి భూమి యలంకరించి. (దోణ. ఓ£-205 

[ల్ అధిష్టించు, 
| 

వ, ...తదనంతరంబ యళబుజాప్తు డపరాగిరికిఖరం బలంకరించె. 

శాంలి. 2-126 

6. [పకాళింపంజేయు. 

వ, 4..వార లధ్యాపన యాజన విశేవంబుల నశేష బేళంయబులు నలం 

కరించుచుండి రట్టి యెడ, శాంతి, 6-803 

“అలంకారము సం. వి. అ. పుం. 

1. భూషణము, 

ప, |హీంకారమయ మనో జ్ఞా,లంకా రోల్లాస నిత్య లాలిత్యునకున్ + 

విరా. 1-82 

ల్లి కా వ్యాలంకారములలో నొకటి. 

విషమ కావ్యంబునుం బోలె నస్పష్టాలంకారంబును. విరా, 2-825 

ఇవి; 1. శబ నిష్టమగు ఆను (పాసాదులు 2) అర్థ నిష్టమగు ఉపమానా 

దులు శి. ఉభయ (క్షార) నిష్టమగు పునరు క్రవచాఖాసాదుల్గు- అని 

(తీవిధములు, 

.-అలంకారు.డు సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

అలంకారము గలవా,డు, 

అట్టి శార్యాలంశారు మవోత్ము. ఉదోగ్టి, 2-145 

“అలంకృత నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆలంకారము చేయంబడినరి. 

వ. . ,అమ్మహోత్నచ్లంబున నలంకృతలై యున్న యంబయు నంబి 



ర్ర& అలంకృత మూ? 

కోయు నంచాలికయు ననుము ద్దియల మువ్వురంబట్రి,ఉదో్య.4-274- 

కన్యల నలంకృతల( జేసి... దోణ. 2-202: 

అలంకృతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అలంక రీంప(బడినది, 

వ, కృష్ణు డరిగి యల ంక్ళత మైన నిజపురము సొచ్చునప్పుడు. 

అళ్వు, 8-119: 

అలంకృతి నం. వి. ఇ, స్రీ. 

అలంకారము, 

శే. లోకములకు మూంటి, కుజ్జ $లాలంకృతియు( బెంపు నొనంగినట్టి,. 

యమలతరమూా ర్తి యగు దేవి. ఆను, 2-118 

అలంక్భతు(డు సం. ఏణ, (అ, ఆ, అ.) 

1. అలంకరింపంబడిన వాండు* 

వ. +. వారలం దోడ్కొౌని చని... యంగ రాగ మాల్యాభరణంబుల * 

నలలకృతులం "జేసినం, విరా. లి=155: 

2, ఆలంకారము చేసికొనినవాండు. 

వ. ...మత్స్య మహీనాథుండు. .. లగ్నం కాసన్నం బగుచు వచ్చెవని 

ధరగాతనయున శిటీంగింపం బనిచిన నతండు ననుజ సహితంబుగా 

నలంకృతుండై. విరా. 5-€99' 

అలం్రకియ నం. వి. ఆ, స్రీ. 

ఆలంకారము, 

మ త్రకోకిల, సంగరాంగణ భూమికిం దమ చాగు భావ మలం[కియా, 

నంగతిం గలిగింక, (స్రీ 2-144 

అలంఘనీయము సనం. విణ. (అ, ఆ అ.) 

ఉల్లంఘింపరానిది, దాటరానిది, 

వం .* ఇతని (వాసుదేవుండ ) వచనం బవశ్యంబు నలంఘనీయం బనిన 

విని జనార్జనుండు సంజయున కిట్లనియె, ఉద్యో, 1-885: 



తలంబునుండు క్ 

అలంఘితము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

జవదాట(బడనిది అతి కమింవబడనిది. 

ఆ. ధర్శ్మరతులు నర్భనిర్యాణ చతురులు, అౌల్య రహితులును నలం 
ఘీకాజ్ఞులును నునీతి నివుణులును గులజులు నగు, పరిజనము ల 

చెనుపుపతికి హితము. శాంతి, 2.189 

అలంఘ్యము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. జవచాంటరానిది, ఉల్ల. ఘింప రానిది. 

సీ. ఇట్టి రత్నము వీరికీ. జాలుదునె ముని,నాయక నీ వచనం బలంఘ్య 
మగుట దీని సీకు నర్చించితిని, సౌప్తి, 2-78 

2. లంఘింప నలవికానిదడ్కి చాట శక ముగానిది, 

(సగ్గర : ...దుర్భార వారోఘగంఖీ, రాలంఘ్య [పాణ వేగం బగుచు 

బహుత రాయామ విస్తార మై బి ట్రాలో కింపంగ నుగంబగు జలనిధి: 

నంతంతటరి గంటి మంతన్, ఆర, 7-16: 

అలంబతీర్థము సం, వి. అ. న, 
1. ఒళానొక పవి|త క్నేతము. 

క, కనళ |వతతీ తతులం, బెన(గిన సురభూరుపహాము ల( బెద్దయు బెడ 

గై_, తనరిన యలంబు తీర్థంబున కరి7, ఆది, ®- 70: 

వివరమున కై చూ ఆది. 2-68 మొదలు 7రి వజకు. 

అలంబసు(డు సం. వి. అ. పుం. 

బకుని తము6డ&ు = 

ఆసు కేందు అగు నలంబన పహలాయు ధులును. భీష్మ. 1-95: 

వీనికి “ఆలంబును(డు” అనియు. జేరు గలదు. చూ. అలంబును (డు, 

ఆఅలంబుస సం, వి, ఆ, (స్రీ 

ఒకానొక అప్సరత్ర్రీ. చూ. వివరము. శలన్టి 2.208: 

అలంబుసు.డు సం, వి. అ, పుం, 

1, బకానురునకు. దమ్ముడు, కిమ్మీరుని శరువాతివా(డు. 



శ జలంకి 

ఇశ(డు ఘటోత్కచునితో. భోరి మర్గణ్లించెను. దో. 3-259; 288 

2. ఒకావొళ రాజు, దుర్యోధను పత్షమువా(డు, ఇతడు సాత్యకితో 

యుద్ధముచేసి యత నిచేం జచ్చెను. [దోణ, 4-252; 258 

శీ. జటానురుని కొడుకు, ఇత(డు కురుపాండవ యుద్ద నకుయ ంటున' 

గురురాజుంజేరి తనకు. జాండవులచెస( బూర్వువై. రము గల 

దనియు నందుచే నతనికి( [బియంబుగా వారిని చారి వారిని వది? 

చెడననియుం బలికి యతని పజము(జేరి మఘటోత్కచునితో! టోరి 
మరణించెను. (దోణం 5-208 

ఇఅల(కి చే, వి, 

ఒక విధమైన కుండ, భాండ విశేషము. 

సీ కలళములళలును, నల్వకులు( గా(గులు నాదిగాంగల భాండములును, 

అశ్వ. 8-156 

(శర; సూ. ఆ. నిఘంటువులలో దీనియం దజనున్న లేదు) 

అలంగు; అలంగు చే, అ, (కి. 

[శ్రమపడు, అలయు. 

ఉ. ఎండకు వానకోర్శి తన యిళ్లు (ప్రవాసవు( జోటునాక యా 

కొండు నలంగుదున్ నిదురకుం దఅిదవ్చెడు దప్పివుమై నొ,క్కం 
డన యెట్లాకో యనక, వీరా. 1-185 

ఆఅఆలంచు; అలంచు దే. న, కి. 

1. [శమపెట్టు; వేధించు పీడించు. 

కు రమ్మిం [(దపదవి సేశొని, మమ్మెల్లను నరయు మనిన మానవవతి 

నా, కమ్మ్శుహిమకు. దగు మావో,త్మమున్హి గలదె నన్ను నేల యల 

చెద రనినన్. ఉద్యో. 1-146 

వ, దుశ్శాసన వికర్ణ చిత సేనులతో నభ దానూనునకు మవోయుద్ధం 

బయ్యె నందు హౌరల నందణ నా సం|కందనపొ (తు ఎడు విఠధులం 

"జేసి వృకోదరువచనంబులు దలంచి యలంచ్చుళ్చుం డెల్ల గాని 

సమయింపథడ య్య. భీష్మ, 8-46 



ఆలంల్రీ ర్ 

2. కలతవేటు; 
ల 

క, వెరయీ(గల గతి. గవియుచు(, బొరింబొరిం గడు6 దురుల పగిదిం: 

బొడువుచు నెరకై, వెరవుకం గాకులుం (గోంతులు, బరువడి( 
“ లీకాకు పలుచు భంగి నలంచుచున్, (దోణ. 1-258. 

క. దైన్యము చి,త్త మృలవంగం కురుకేతమ్మూూనకుం జనియె 
నరుడు ధరణీనాథా, మౌన 1-189; స్రీ 2. 15. 

అల6త; అలంత దే, వి. 

క్షే దుఃఖము, బాధ, 

సీ, కదిసిన యశున( గౌ(గిలింపం గడరగి యరసి బొంకై నను నలంత 

నొందు, విరా. 2=801 

క్, మున్నిట్టి తెటి(గు ళోకం, బిన్న(డు చా ననుభవించి 'యెలుంగదకట- 

నే, డన్నెలత యల(త వెల్లున నెన్నియవస్థలకు వచ్చి యెట్ట. 
య్యడినో, సొ్లి, 1-19» 

సీ, అనిమిషనాథు డిచ్చిన శ్రి యర్జును, సమయింపం గర్జుండు సంగ 
పాంచెం నదియున్నచాన నయ్యాపద వాటిల్లెనేని నయ్యలంత 
సహింపవశ మె, . [దోణ, త్-251 

బ్లా. తతోభవే త్తే వ్యననమ్ భోరమ్ భరతసత్తమ. |దోణ, 181-62: 

సీ, ఆమరుల యీలువు టాం డను జెజవట్టి తఖీల లోకొరు తకు నేత. 

చేసి, ఆరం 1-61. 

అల(తి; అలంతి చే. ఏణ, 

1. సూష్ముము, చిన్నది, కొల(దిపాటిది, 

తే, .=.వెక్కుండు రోఖిల దిశల, జొదివ్ యతని కరరబునం బొలుచు. 

చ|క,మల(తి తునియలుగా నేసి రాగ్రహమున.  [దోణ. 2-116 

అ. పారి సపోనశీర్దుం బరమ. సవా సాక్షు, వేదమయు సవా సపాదు 

నల(తు,లై న వారికంచు నల(తి చెద్దలకును, జాల(బెద్దయగు 

దయాళు. గొతుతు; శాంతి. 2-2, 
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క. సరసన సాత్యకి రుచిరపు,టరదంబున( జనియె నెనుక నలంతి రథ 

మువై, నరిగె సుభ|దయు, అశ్య. 8-26 
2. స్వల్పము, 

క. ఇన్నగమునందు గాండివ,మున్నది యదిగాని మద్భుజో దేక ఏలా, 

సోన్నతి కోర్వవు చెద్దయు, నన్నువ లీవెండ్లు గుఖుచ లల(తి బలం 
టు య 

బుల్, విరా, 4.105 

శీ. నన్న మైనది (కంఠస్వరము) 

తే, నావుడు నునుసిగ్గు గదిరి యాననము వాంచి, యల(తి యెలు(గున 

నిట్టను న న లశంగి. ఆను. 1-50 

తీ వశము, శక్యము, 

వ, .+.వుత శోకం బడరి యలశిగాని యల(తంబెట్ట నూరకుండి 

య'క్కౌరవ రాజపత్ని పద్మనాభు బెనం గనుంగొని కోపోద్దిపిత యె. 

(స్రీ? 2.168 
బి. 

అల్పమైన (పయత్నము. 

ఆ, ధర్ఫుపు తు భాగ్య మలంతి బోవు నెట్టు. |ోణ, 1-91 

ర. ఆందుబాటులో నున్న వాడు, లోకువమయైనవాండు, 

చూ. చేయలంతి 

అల(తిగానియలంత చే. 

భరింవ శక్యముగాని శాధ. 

వ వుతళోకం ఐడరి యల(తిగాని యల(త (బెట్ట నూరకుండి, . 

(స్రీ 8. *58 

'అలంతింబోవు; అల(తింబోవృ చే. న. కి. 

ఆల్బమైన [పయత్నముశచేం జక్కాంబడు, 

సీ పరుకురామునిచేకం ఐడసినవాండు |బవాం్తిన్త్రుంబు సర్పముఖా(న్త్ర; 
మల(తి( బోవునె. కర్ణ. 1-42 

ఆ. ఆ ధర్మపు[తు భాగ్య మల(తి(బోవు నెట్లు. [రోణ. 1-91 
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మానిని. ...యిప్సని యి, మ్మేదిని నేనలకుం గురుకోటికి మృత్యువుగాస 

నిజం బల(తిం,బోదని యాడ. స్రీ. లిక 

సీ మనెసీన మున్న వమానపాటు, దుఃఖపాొటు గతిగి తొడరంగ వచ్చిన్క 

వారుగాన యల శి(లళోదు [పాణ మానపడ క, ఉద్యో, 4.257 

మ. ఆల(లీం బోరు మధభారథుల్ [దుపద మత్సాధీశులు, 

ఉద్యో, 4-261 

అల(తినగవు; అలంతినవ్వు; అలంతినవు్వ చే. వి, 

చిలునవ్యు, మందవోనము. 

క, +..అల(తీ నగవు నినుపాండి చూడి. వారి నెమ్మొుగములవై = 

ఆశ, 8-145 

లే, ...అలి(తి నగవు చెలువు మొగమున కొక [త్త పొలుపొనర్చ. 

ఉద్యో 8-364 

అలతి న వ్వినుమడి చెలువు నొనంగ. ఆను, 4.419 

అలరు మొగంబున నల(తి నప్వుకాంతి దళుకొత్త శల్య. 2.8889 

ఉఆల(తులంబోవు; అలంతుల(బోవు; అలతులంబోవు చే. స. కి. 

కొల(ది వయత్నములచేం జక్కబడుం 

సీ, ,. సాత్యకి యల(తుల( బోయెకువాండె, ఉద్యో. 1-268 

అలంతుల( బోక గలుగు నెట్టులు, ఉద్యో. తీ-205 

ఉ. ...యీ, కావరమైన కీచకుడు కామని పీడితు'డై యలంతులం 
బోవక. విరా. 2-228 

వ. చూడం బలిన్నవాండుగా ని యలంతులం బోయెడువాండు గాడు. 

[దోణ. 2104 

అల(దు; అలందు డే. న, [క . 

పూయు, రాచు. 

సీ, కలపంబు లభికవ గంధథంబులుగ( గూర్చి, తనువుశ నల(దుపు 

ననుపుగాలో విరా. 1-107 

ఆ. నా(డు దోర్టండముల చందనం బలంద్కికును కుదొమముల్ సుట్టి. 

ఆక, 1-19 
శ 
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అలందురు; అలందురు చే, అ. కి. 

1. దుఃఖించు, పరితసించు, వడ్చుం 
వ, వాని చెసం జింత యావంత వలన దమ్మ్మాటలు వీడువుమసి 

యూటిడిల్లం ఐలికి దుర్శళల నలందురు న వ్వెలంది 'జ2ందంబు కుందు. 

వాపం దలంచి యిట్లనియె, విరా, 2-288: 

చ. తలరు నలందురు నవయు. దాప భరంణున వెచ్చనూర్చు, 

విరా. 2=208: 

చ. ఇటు దగునయ్య ళూరులకు వెల్లను బోశడ యిట్టుకాచె యే,మిటికి 

నలందురన్ . దోణ, 2-267 

వ. కలత ఇందు, తోభమునొందు. 

ఆ. పట్టి యతండు దనదు నైబీర యా_స్టర,ణంబు నేసి భూన్థలంబునందు.,. 

బళ్లు మాననములు వెద్దయు నలదురి యర్షునాది సోదరాలి వొదిలె.. 

అశ్వ. 1-4. 

లయగాహి : పోషితుల డెందము లలందుర్భగ మందమలయానిల 

మమందగతి వీచెన్. ఆడి, 5-189 

లి కృళించు, 

వ. ...50దర్చు దర్పంబున నలందురి వందుదు ననిన, విరా. 2=€6 

అలక సం. వి. ఆ, (స్రు' 

1. క బేరుని పట్టణము. 

అ, ,.౨౨నాశ€ డతి రయమున ముళ్ల నలక గుబేరుండు, ననికి వెడ లౌ 

నిజబలాన్వితముగ. శాంతి, 2-821 

అలక(ము) సం. వి. అ, పుం. న. . 

(బఐవువచనము నంలే దీనికి. |బయోగములు కనంబడుచున్నవి) 

ఛచెణీ వెం [డుక, కుటిలకుంత లము. 

సీ, ఫచరకాంతల యలకముఅందుగాం ధూళి యళులవై పుప్పొడి 

ననుకరించు, ' భీష్మ. 1-242 

సీ ,,.నుదుటి వెం పలకల బొదువం బడల. విరా. 1-226 
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అలకీతు(డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

చూడ (బడని వా(డు. 

అన్యులచేత నలక్షితుండ నై వచ్చితి, ఆరం 2.46. 

అలఘుండు సం, విణ. ఉ. పుం. 

గొప్పవాడు. 

చ. నేం డలఘు(డు గుంభనంభవుని నాగు భవత్సరిర త ణార్థియై, 

(వోణం 1-227, శాంతిం 8-401 

అలఘువు సం. విణ. ఉ, కిం ఉం 

గొప్పది. 

క, అలఘుతను స్త్రీగనాథ వారిహరనాథా. 

విరా, శ=408 అభ్య, 4-156. 

అలజడి దే, వి. 

1. వాధ, (శమము, క్లేశము. 

సీ, కుంభసంభవునికై మోరదుర్గముల లో,పాొముద యలజడిపాలు 
గాదె విరా 2284. 

క, నీ వలనను భక్తి స్నేేవోవేళము గలిగి ళూరు(జై యలజడికిం, 

చా వినువని నత్కులజుం, గావింవుము సైన్య విభునిగాం గురు 

ముఖ్యా. ఆ, 1-85. 

క, ఆలజళ్ళు దిని వలనం, గలిగాడు నో. అళ్వం 4-155. 

2 వోని, నష్టము, 

వ, + + .ధరగపు తుండు కురుడే తంబు దటియంజొచ్చి బుషోస శమం. 

బులకు దేవతకాయతనంబులకు నలజడి గాకుండం బరివోరంబు. 

సేయుచు. ఉద్యో. 4.180 

8, ఆపద, కష్టము 

ఆ కదియకాని చేయ నెద్ది యే ననుచు న్కిర్భంధవృ త్రి దలంపు పట్టు. 
కొనిన, నట్టివాని కెందు నలజడీ వాటిల్లు. ఉద్యో. లీ-805.. 

క. కులకీలోన్నశియు విని,శ్చాల కరుణారతియు ధర సం గవా- 

36) 
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మకగియుం, గల మనకు నివ్విధంబున, నలజడి వచ్చుటకు మూల 

మది 'యెయ్యదియో. ఆర. 7-881 

అలబడింబెటు చే. న, కి. (౪ అలజడి) 
కొ 

బాధ నొందించు, క్ష శపజచు, . 

వ, ...నా దగు శాంతియు దాంతియు. జెల్లించి నన్న లజడి( బెట్టక 

పోరిశ ౦బుడిగి.*. ఉద్యో, 1-87 

అలబజడిపాటు దే. వి. (౪ అలజడిపడు) 

అలజడిపడుట (ఇచ్చట నష్టము, కష్టము) 

సీ కార ర్రుమున( బరా|కమమునః చా నల్కజడిపాటు దుష్కర్మ 

సరణి. బొరయకుసికి, అను, 2.64 

ఆఅలజడివడు (పడు చే, అ, కి. (౪ అలజడి) 

ఆఅలజడినొందు. 

సీ ఏ వంట విజయు. డనేక యుద్ధంబుల నలజడి వడుట. అశ్వ.4-152 

అలబము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 
ఢ 

ఫొండయబడ నగి, 

వ లబ |పతివచనయె మీ త ల్లిదర్యడు లెవ్యరని యక్కుమారుల 
0 కు య 

కడిగిన ఆది, 8_184 

ఇలబ్బలాభాదితితయము సం. నమ. 

1. అలబ్బ లాభము (లభింపనిది లభించుట) 2, లబ్ద వృద్ధి (*థించినది వృద్ది 

పొందుట) క్కి యథా ర్హ్హశార్థ (వకిపాదనము (ఈ రెంటి విషయమున 

తగిన రీతిని అర్థమును సమకూర్చుట) 

వ, వి వులచేశ ననశాసితుండయిన రాజునకు నలబ్బ లాథాది 

(ిళ యఐబు సంపన్న బగు, ఆర 1.202 

“అలబ్ది లాఖాది చతుష్ష్ణయము” ఆని పొఠాంతరము కాని మూలమున 

గ్రితయమే చెప్పణడినది- 

శో, అలబ. ఫర చ లాభాయ లబ సి పరివృద్ద యే 
ణా అ అణ అ 

ఆలి లాభాయ చ అభ్ధివృద్ధ యే యథా ర్ల తార్జ్యపతిపాద నాయ. 
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ఊఅలమట దే. వి. 

1. దురవస్థ, కష్టము, బాధ, 

ఆ. పడుచు వీ టాడ్చి పట్టి యాజెడునట్టి; పులుగు చందమయ్యెం 

దల(ప నా య,వస్థ యొందు. జెచ్చువా(డ నీ యలమట, దీర్చ 

నెవ్య రింక దిక్కుగలరు. కర్ణ. 1.84 

క్క తిల కాదుల గంతులచే, నలమట బడువారు, 

ఆను, 5-101; ఆను, 5-144; ఆరం 1-218 

“2, దుఃఖము, ' 

క, తననారు చెక్కం|[డు వొలిసిన యలమట మునిగి, కర్ణ, 1-17 

"అలమట(బడు; అలమటపడు దే. అ. |కి. (౪ అలమట) 

అలనుటనగు బొందు, 

తే. ...అనాథయె దీనికి నంతరంగ, మలదురక తల్లడిల్లక యారట 

మున, నుడ.క కలమట! బడక యెట్లుండు( జెపుమ. ఆక, 2.168 

అలమికొను చె. న. (కి. 

1. ఆక మించు, 

క, =... సెజ్జ్ఞ వై మే నిడి య) | శులు (గమ్మనున్న యవ్విభుం, డలనుట 

గొ త్తయయి మనసు నలమి కొనంగన్, మౌన, 106 

2, తెలిసికొను, అధిగ మించు, 

తే, వినుము (ఘా ణాదికము లై_దు మనను బుద్ది, యొక యధిష్టానమున 

నగుండియును నెజుంగ, యబల యొండొంటి విషయంబు నలమి 

కొనంగం ఆశ్య. DET 

అ, [కి 

శ, ఏకీభవించు, మిళితమగు, 

క, అలమికొని యొండొరుల |పో,పుల( (వాపుల నెలమి( బొంది బహు 

జ్ఞాఃతులు చెమ్మి(గూడి తామర, కొలని |కియన సిరికి. బట్టగుదు 

రుజ్జ పలులై_. | ఉద్యో. 2_87 

శీ, (వనరించు, వ్యాపించు. 

మవో( నర, సాధ్యుల్, వాసిత స్వాంతంజులం బెల్లలమికొనంగ 
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నత్యాదరోత్కర్ష ముల్. న్వర్షం తత. 

అ. నారచీరయేని చారుచీనాంబరం, బై న గట్టికొనిన యపుడు 

హృదయా, మొప్ప దొప్ప్పు సనకయుండు రూపొదుల, నలవి. 

కొనను చతు శాదికముల. శాంతి. 4-60: 

అలము దే. అ, కి. 

వ్యాపించు, (పనరించు. 

చ నులభ మొ దుర్గ్భభంబొ యని చూడ 'నెజుంగవు గన్నదానివై,. 

నలముదు కామమా, శాంతి, 4-b1. 
ళో 

అలయించు చే, స. (కిం 

నౌప్పించు, కారించు. 

ఆ. అంపగముల గురుని నలయించి కడచి యిం, [దజుని కొడుకు మొగ్గ. 

రంబు సొచ్చె" (దోణ. 2_17 

ఆ. పులుంగు( | దాట(బిట్టి యలయించి యాడెడు, వాలునట్లపో ౬. 

జాంగురుండుం గడంగి క్భమ్ల ననుజు( గారించుచున్న వా, డతని 

బ్ొదువు( డిని కడ్డు పడండు. | [దోణ, 8_278. 

అలయు దె. అ, కి. 

1. విసుగు, వేసారు, 

ఉ. ఒల్లరు ఠాజు: దేవులును నొడ్డులు రాచిన చందనంబు మే నెల్లం. 

'జమర్చ్ప(గా నఠఅయ కేను (శమంపడి నిల్చినిల్చి యల్లల్లన 

మార్చవం బొనరునట్లుగ నెట్టకు నేని రాచి మీ, తల్లికి భ_క్తిబెళ్లైడు 

విధంబున( బెట్టుదు (బవ్మా దిట్టుదున్. _ విరా, 2-2820, 

చ. ఆలయక నా(డు నాంటికి లతాంగి యపూర్యములై న భ్లోజనం,. 

బులు గడు భకకి, బెట్టుచు. ఆది. 8-188, ఆరం 1-284. 

2, (ళమవడు డయ్యు. 

చ, తలరు నలందురున్ నవయు( చాపభరంబున వెచ్చనూర్చు మే. 

నలయలగ నొల్లింబోవు వెగడందు( గలంగు( బరి భమించు 

' విరా 2.298 
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రీ. బడళలికయెందు, అలసట పొందు, 

శే. ఎప్పు డెయ్యడ నేమిట నెట్టు లరయవలసె నమ్మెయి వాగయు 

మలసి డస్సి, నొచ్చియెనను నేమజ కిచ్చ( దలంచి, తడమి నాచేత 

ధీవన వడయుమమ్మ, విరా. ౨.214 

(ఇందు “అలసి” అనుదానికి మాటుగా "ఆరని" అని సం,ము. అకాడమి 

(పతి, నం.ము. న “అలసి” పాఠాంకరము. ఇది తిక్కనగారి స్వతం[్ర 

రచన. “అరసి అలసి” రెండింటిలో ఏది స్వారన్యమగునో పాఠకులే నిర్ణ 

తలు), 

శ, తడయు, విలంబమువేయు, 

ఉ. వాలధరునిం దలంచి మునులాడిన మాట తెలుంగు దప్పదన౦ 

చలయక త|త్పచేశమున నారసికాంచి తదీయ దేవామున్స్ వలయు 

శెలింగునం బరమ వహ్నికి నావాుతి నేశెనయ్య మౌన, 14 

5 సం|భమించు. 

క, *..నీ వరదము సననిముు చేంటియని కలయకుమీ.[ దోణ, 4_68 

రో నన సం| భమో మే వార్జేయ విద్యకే సత్యవి కమ. 
లా 

నం. భా. [దోణ. 119-18 

:6, కోవగించు, 

క, అలుకందనంబున విపున్మ కలుగణగాం దగదు గురుడునై 

యున్నా. డం, చలయక కలంచితి: గా కిటు, నిలు మీ నీరణము 

చేత నిజమగువేనిన్. ఉద్యో. 4.812 

2. బాధపడు నొచ్చు. 

సీ ...పేదలై పెంచుట కలయంగ, బెల్లు వుట్టు,దురు | పజలెంతయు 

సిరి గలవాడు గోరంగ. బుట్టరు* శాం8. 1-216 

ఆ. అలయ విసువ(గాదు తలకొని యమర9ియె,మాదు లనిమీది యును 

నభర్టిసింప(గా విచార మెలయు, | కొంరి* 4.127 

15 వగచ్చ్కు చింతిల్లు | 

వ, ...వను.. -గెతముండ... శామలో లశ్వంబున బోయత యిల్లా 
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లుగా బోయలం గలసియుండి చేదతీకంబునకు నలసి బే వోరంబు. 

వెంట నొక్కసాతుం గూడి పరలేశంబున కరగుచోట గిరి గహన 

రుర్గమ (వదేశంబున, శాంతి, 8.480 

అలరారు దే, అ, కి, (౧/ అలరు) 

1. కలుగు. 

ఉ. తక్కటి వారలుం గని ముదం బలరారంగం గౌంగిలించుచున్ 
విరా లీ-265- 

వ్ ఒప్పు, శోభిల్లు, 

వ, వేటువేజు రథ కరి తురగ చాస చాసీజనంబుల నొనంగి పద్మ 

నాభుండు పాండవులుం చానునుం గలసి నంతసనంబున నలరారు 

చుండె. విరా, 5-879: 

అలరించు డే. స, కి. (౪ అలరు, అలరుచు) 

1. సంతోవ వెట్టుం 

క. (శెత స్మార్త నిమిత్త, జోక్టితిర్విర్యలు వహించి యోగ్యసనమయ. 

నం,జాత (పాగల్భ్యుండ నై, చాతుర్యము 'మలటనీ మాననం బల 

రింతున్ * విరా, 1-70' 

2. కలిగించు. 

శా, రీలం గేల నమర్చి మ త్తగజ కే సుందరోల్లాన మా, ఫీలత్వం బల 

- రిలపం (దిష్పు జదలం బృథ్వీస్థలిన్ వచు కర, 89:0: 

వ్ కనణఅబచు (శల్య యుద్ధము) 

ఉం వాలి యతండు వావాువిభవం బలరించినం బేర్చి రౌ|దతం, గూలు' 

గజంబులుం ఇెడయు గుజ్బపు తండము( [దెళ్లు 'కెరులుం, 

శల్య, 1-156: 

అలరు చె, అ. కి, 

1. సంతోషించు ఆనందించు. 

క, అని రచనా కెతుకమున్మ మన మలరంగ నీ (వబంధమండలి' 

కధినా,థునిగా నే పురుషుని( బేర్కొనువాండనొ, విరా, 1-6 
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ఆ. పలువు రవనిపతులు, గవిసిరపుడు తేరుగములతో వడి భవ,తాతు 

మీంద నీదు ప్వుతు అలర. (దోణ, 2.88: 

సీ. *..*శీర్వాదములు గమమున్క నర్శిలి పెంపున నలరు మనంబుతో 

వేర్వేఅ నిచ్చె నా వీరజనని, ఆక. 2.148. 

2, (పుష్పము) విరియు, విచ్చు. 

క. ఇమొ్భొయిని నథిక పరిళా,పముగ్తినం బడు సూతు వాదయ పద్మం. 

బలరం, దమ్మికొలంకులు మొగుడ వ,నమ శ్రలు సోలంగ దివన. 

నాథుడు (గుంకెన్, విరా. 2-816, 

౨, పూచు, పుప్పించు, 

సీ, ఆతని మేను వెల్లలరిన మోదువు, తెజి(గుగా చేసిన. దోణ. 8-289 

ళో. స విద్దో బవాఖి రాకా ర్నీలాంజనచ యోపమః 

శుకుభౌ నర్భ్జతో రాజన్ (వవుల్ల ఇవ కింకుకః, (దోణ 108-21 

శ, వికానము పొందు, శోభాయు క్రమగు. | 

వ. ..వాలాయుధుండు సన దెచిన స్కెమ్మనము 'దెలివొందె మూ(పులు. 

దన మొగం బలె నీదు తనయున కధిపా. శల్య 2-228: 

5. ఒప్పు, మెజయు. 

ఓ. ,..ఆరి పక రంబులు వేరు వేజ యు,ద్దండ భుజాబలం బలర6 

చాశిన. విరా. 8-168: 

క. ...ళ,తుంతపుం డోసరిల కాజి దోవాల మలరం, గొంకేయు. 

శతోడ(గలంపడి, విరా, 5-5. 

కం శై. ౨)లోక్యంబును దనకు వళగతంబు, సేసె ధరం బలరన్. 

శాలి, 3.142: 

6, కలుగు, ఉదయించు. | 

క, ...ఆవ్యనజాకు లెల్లు నెరలొవ్ప నతని వీక్షించి యార్చి ఐరవస. 

మలరన్. [దోణ. వీ_17/8 

వ, నీవు నగర రక్షకై_ నిలువు మని నెయ్యం బలర విదుర నమేతం 

బుగా నిలిపీ, అశ్వ. రీ 100 
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7. న్పవ్షవడు, బోధవడు. 

"లే , =. అన్రువోను, భావ యిట్లని చెప్పె. దద్భావ మలర్. 

ఆను. 8-88 

8, (వజ్వరిల్డు, వెలుగొందు, 

గీ, ,..హోము, మాచరించిరి యాజకు లగ్ని యలర, అను, 5-469 

విం 

పుషృము, 

క, విను మలరునం దేనియ గొను గతి. ఇాంతి, 8-460 

'అలరుందేనియ డే. ఏ. 

పూందేనె, 

సీ, అలరు కేనియ [గోలి యన్నుసోలంబుల, మరియు శేంటుల నను 

_మోశ యింవు, ఆను, 1-192 

అలరు(బో(డి చే, వి. (*/అలరు) బ. అలిరుబోడులు, అలరుబోండ్లు. 

ఆలరు బోండ్లుః ఆలరుబోణి, ప్రీ, పుప్పమువలె మనోజ్జు రాఆగు (క్ర 

తే ఎఎ -సైరింప నోప( బచ్చు, విలుతు.తూవుల తా(కున కలరు (బో(డి. 

విరా. 2-63 

అలరు విలుతు.డు దే. వి. 

పుష్పధన్వుండు-మన్మథు(కు, (పూవు కాణముగా. గలవాడు) 

అ, ఆలరువిలుతుని పూవు టము్యవో లె, విరా. 1-246 

'అలర్కు.(డు సం. వి. అ. పుం. 

ఒకానొక రాజు. 

చూ, వివరము. అశ. 2.01 

అలవడు దే. అ, కి. 

1. అభ్య న్తమగుు అబ్బు, పట్టు వడు. 

చ. నృపనయవిద్యకుం దగిన నే ర్పలవడ్డడి కొంతకొంత. 

నిరా, 1-197 

స్స్ సత్యంబు చాంతియు శౌచంబు శాంతియు. నలవడి యెవ్యని 
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క 

యందు వెలయు, శాంతి. 2-151 

స్వాధీనమగు, వళమగు. 

క, నరనాధు. గొలిచి యలవడం దిరిగితీ నాకేమి యనుచు. 

విరా, 1-122 

ఏరువడు, 

వ, == .తదను[ గవాంబున( కొండ చా [గజం డున్న యునికి క నన్నా 

రూపం బలవడి భాతుపటద ండక మండలుక్ళతమూ రి య య్యొ, 

విరా. 1.1841 శాంతి. 1-860 

ఒప్పు. 

క. వలపలి దిక్కున కించుక,మలగంగా డుమిడి కుటుమాపుడు. 

బుట్టల, బలవడ( గట్టి జరఠ వ్యల్క-లమున సనెవ్వీంగుం జన్నుగవ 
A) | లు అం 

గప్పి తగన్. విరా, 1-291 

క. తల చక్క ముడిచికొని [దిం, డలవడ బంధించి పోరి కమరినిలుపు. 

శల, 2.106, ఆశ. 2.27 

నరిపడు, అర్హమగు, తగు, 

ఆ. అంతిపురము చరిత కలవడ మెల(గుచ్కునుండ నవ్వధూటియును 

ముదమున. విరా, 1-930 

క విను నా కీర్తీ జగంబులం బొనుగునడియె నీవు భువనపూజిత 

వృత్తిం, ఐనుపడితి గానం దగు నీ, యనల వదవి నీక నాకు నల 
వడ దింకన్, ఆర, 5-152 

ఉండు, 

కం పిలుచుటయు నత(డు వాన్చము, లొలుక(గ గాండివము బెట్టి 

ఆయొయ్యన చనినం, దలగడ తూవులు 'సెజ్జకు, నలవడం బెట్టుమని 

ఖఫీష్యు( డాతని బనిచెన్, థీష. లీ-421 

సిద్దించు చెట వేణు, 

క, *౨*౨,మనం,బుల జనియించు మనోరథ, మలవడుటయు,.* 

కర్ణం 2.140 

వీ ,..చేను నియతి, నాతావలోకన మాచరించెదనని తొడ(గుదు 
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నని యలవడదు నాకు. శాంతి. 6-550 

5, కలుగు, లభించు. 

వ. ...అందు మీ “రవ్వ రెవ రెక్కుడ చే రూపంబునం జరియింపం 

గోరిన నమొ రూపంబు లలవడియెడు, 

శాంతి. 4-268, ఆర, 7-465- 

క, దివ్య బోధంబున నలవడునట్టి ెంవు( బొందుమనిరి, శాంతి. 2.124. 

9. అలవాటు వడు, బాలు 

క... కాంభోబులును మధుర చుట్ల చేశంబుల వారును గుణజ్బవు బర 

వంబులకు నలవడియుందురు, శాంతి. 8-11 

10, స్టిరపడు. 

క, వెల పెట్టిదియో యొన్నండు, నెలు(గని సీ యట్టి వాని "కవ్వరొకో ' 

యీపిజీకిత న మింత యలవడ౧ గఅపినవా రనుచు శౌరి కలకల 

న వ్వెన్ . ఉద్యో. 8_67° 

క. అమృతం బచ్యుత మమలం, బమేయ మవ్యయ మనంత మనసె 

లుగు యమా,ద్యముల నలవడిన చిత్తము, ' ళమాతిలేకమునం 

బోంవ సంవేదగ్టిమగున్. శాంతీ, 4-20t. 

11. కూడు, చేరు, కలియు, 

క. పురికొనుచుం చెరలుచు నో,హరిసావారి నొక్కచోట నలవడు 
_ నొకచో, విరియు నొకచోటం దిరుగుం, దిరుగక యొకచోట 

రెండు దెఅ(గులు నొచ్చున్. థీవ, 2-178 : 

అలవరించు డే సన, క. :(V అలవడు) అలవడ': జేయు, అల్వరించు, 

అలవలచు. 

1. అభ్యసించు, నేర్చు. 

స్కీ ...గాంధర్యంబు( గామతం తంబు లోనుగ శా(న్ర్రములనెల్లం 

దగిన భంగి నలవరించి. అను, 4-134 - 

స్తీ తన వర్తనము విన్న మునిజనంబులనైన నలవరించికొనంగ 

వలయువా(డు. నిరా. 2-208, విరా, 1-95-* 
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లి, 

అభ్యసింప(జేయు, నేర్చు. 

సీ, వాద్య వై పుణ మనవదన్ధ శిజావిధి నలవరించుచు బృవాన్నల 

యనంగ,బరంగు నీతండు లీభత్సుండు. విరా. 5-898 

లోంబఅచుకొన్ను వశము చేసికొను, 

తే, ...వై6 బడుచు నింతి, వింతభంగుల కెలయించి వెళ లి(జేసి, యఖి 

మత [కీడనములకు నలవరింతు, విరా. 2-810 

4, ఆనుకూలవటచు, 

5. 

6, 

7. 

రం 

ఆ. ఇంత దలరనేల 'యెమ్మెయినై నను, గొమ్మ నలవరించి గూర్చు 

టరు'ె, విరా, 2-80: 

పట్టుక్ ను, పూను. 

వ. గాండీవంబు( బుచ్చికొని యెక్కు వెట్టి ముష్షి నలవరించి గుణధ్యని 
లి లు 

స్కీ == పకాద్యశాస్ర్రంబు లెక ముషి నలవరించి, [దోణ, 5.176: 
తు 

ధరించు, తాల్చు. 

వ్య 6. మ్ రాటు తనయుండు నిజాయుధ లబులు ౧ కొని రథికుండయి' 

వచ్చునట్టుగా( చేసీ తొంటి చంద౦బునం దలచీర యలవరించికొని. 

సారథియై నవ్యసాచి నొగ లెక్క, విరా, 6.281. 

శే. విను పతివతా తిలకమై వెలయునట్టి, యయ్యరుంధతి రూపంబు, 

నలవఠింప, నెట్టు నేరదకాని యయ్యింతి యున్న, యువిద లార్వుర 

రూపులు నొనర( దాల్చు, ఆర, 5-204 

సంపాదించు. 

క, వీరలు దిగ్యిజయంబు? “జేసి యలవరించుకొన్న పదం బగుటయు.. 

ఉద్యో. 1-17 

శ్లో, యత్తు స్వయం పాండునుత్రై ర్విజిత్య, 
య టా శ 

నమాహృతం భూమివతీన్ నిపీడ్య. నం, ఛా. ఉద్యో, 1-17 

కూర్చు. 

ప, ఆ పగ్గంబులు రీల-బను వెరవుతో నలవరించి' త దథ వేగం బారు; 
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లుడుపుదురుం య! 1-61 

, శ్లో, శీలరశిన్షినమాయు క్ష స్థితో యో మానసే రశ. (స్రీ 7 

8, పాదుకొలుపు, నెలకొలుపు, నిలుపు. 

వ, ఇందలి యర్థంబులు నీ చిత్తంబున నలవరింపుము. కాంతి, 1-191 

వ. నారాయణ (పణీతంబై యత (పదర్శకంబై న యి శక్తెఅంగు( 

జిత్తంబున నలవరింవు మని దేవ వతుండు ధర్మనందనునకుం 

జెప్పే. శాంతి, 5.6289 

క, *..విద్వన్నుత నీవును నలవరింవు మీ మన్కమున నిచ్వాక ముల 

యర్థముం దత్పరతన్, శాంతి, 4-202 
A0. పొందు. 

క. మనుజు డెవ్యని దఆంచి మహనీయ నిరం,జన సిద్ది( బొంద(గనునే, 

యనువు దలంవు నలవరించునని యడుగుటయున్, 

శాంతి 4.207. స్రీ). 1_$8 

Al. నడపు, నెరప్కు జరపు, 

తే, అరులు మిత్తు లుదాసీను లనుచు నంధి, వి|గహాది పడ్గుణముల 

వరవు లొకరుం డలవరించుచు విజయంబు నానపడుచుు మండు 

నబ ముక్తి ౩జం గిటు లున్న యరయు, శాంతి. 6-197 

; క ల ఒదిలహార్చూ త 

సీ. వోరముల్ మెజయ నొయ్య్యారంబుగా (గుచ్చి, యందంబు వింత 

గా నలవరించు. ' వీరా. 1-107 

i8, ఏర్పణచు. 

"తే, అర్జున (డు వెళ్లై సీతని కంపపాన్సునకుం దగంగ నిశాత బాణ 

ముల మూట, నలవరించిన తలగడ, ఫీ 2.116 

కేశ, చేకూర్చు, లఖింప(జేయు. 

వ, === వివ్వుచ్చుండు , = యప్పుడా వహిల్సిన రుధిరసాగరంబునకు రత్నా 

కరత్వం బలవరించె, వీరా. 1-188 
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15. ఆచరించు, చేయు. 

వ. ఇది నూక్ష్మకర్మానుష్టాన [పశారోంబు దీని నీ వలవరింపుము. 

ఆది. 1.114- 

అలపజణచు; అలవటుచు డే. న. డి: 

1. ఆలనడ(కేయు, అభ్య _న్తమగునట్లు చేయు. 

క ఆజగర చరితము దనకును నిజముగ నలవలుపనేర్చు నిర్మల మతి 

కిన్, వృజిన భయ మన్ఫుశోకము,. లశేయములుగావు మోకు 

మాయత్తమగున్, శాంతి, 466: 

2. వూను, వహించు. 

క. ఉరి తెవ్వలగొలికి యిప్పుడ, వెరవారంగ నీకు చేను విడుగర 
నేయం, దొరకొనుట నీదు భాగ్యం, బరిత్వము దొటింగి మై|తీ" 

యలవజువు మదిన్. _ శాంతి. ౩5-205 - 

కో =. .ఆయ్యకిథి పనువుపసేయక [తోచు తలం పలవజుచు( జేయ. 

జూచుం దల(రున్. అను, 1.72; శాంతిం. 1-827 

క. ఆలవాటు పఅుచు, 

క, తమయును సత్యంబును శెచమును సుధరగ్ణాములు ద్రీహ్మచర్యం- 

బతురి, త్తమ ధర్మము వానికి జి, త్రము నలవయిపంగ వలయు. 

ధైర్యము వేర్మిన్. శాంతి. 4-299. 

4. నెళ్కౌాలుపు, నిలుపు. 

క. శవమును బరమ బవా్యాము, నవికృతియు ననాతనంబు నగు పద 

మును భ్యూధవ యొలింగించితినిర్భయులడవు గ మ్రలవరుపు మిది 

డృఢంబుగ నాత్యిన్, శాంతి. 6-64- 

క, అ వణిజుండు ధక్మ స్థితి, 'దేవతలును. మెచ్చునట్లు "దలియ(గ6 ఐలి 

కెన్, నీ వీ వాక్యము లన్నిట్క,, భావం బలవబచి కనటు వాపుము 

వత్సా. శాంతి. ర్ఒలిరిరి: 

కో మనంబు కలక విడిచి యీ జ్ఞానం బలవజపుము. శాంతి, 6.70: 



574 అలవాటు. 

ర్. ఆభ్యసించు. 

క్ మలమూ | తం౭బుల కాలంబుల భుక్తి కనంతరమున భూవర యోగం 

బలవరుచు రెండు మార్షం,బులును నిషిద్దంబు లండు పూర్వా 

చార్యుల్ * శాంతి, రీ_87 

6, కలిగించు. 

క. వెలిపగజ గెలువు గెలుపే, యలఘుమతిన్ గెలువవలయు నభ్యం 

తర క, తుల దద్విజయము “మోకము, నలవరుపం జాలు నొంట 

న మ్మేలగునే, అశ. 1-124 

7. సమక ట్టు, 

చ, =.నే, ర్పలవడ వావానంబులు మవో(న్త్రములున్ సమకట్టి 

(కమ్మరుండు... -ఆ- అనినం బోక నిల్చి యాహితోతాహులై , 

సకల చావానా న్ర్రక[న్ర్రచయము, లలవరించి పేర్చి యార్చి 

తాడిరి వన్కురు[ద సాధ్యముఖ మరు త్పవరులు. 

ఆర. 5-2/1; 2/8 

"అలవాటు దే. వి, (V అలవడు) 

అలవడుట, సిద్ధి, 

తె, ఎట్టి కృశ్యంబు మేలొ యే సెద్ది సేసి కృళశతపరాయణ ధరశ్చితా 

స్థితి వహింతు,నొకొ, యని చింత, బొందుచునుండు నాత్మ, నిష్ట 

యల వాటు కాండించి నృపవ రేణ్యం శాంతి. 6567 

అలవి దే, వి. 

1 కొలది, పరీమిళి, 

క, వెలలి బలరిపుడు చలమున( గలవామునకు. జొచ్చె వృతు ఘన 

బాహుబలం, బలవికి మీను దండి విమల. తపమునండేసి నురల 

మనములు దలంకన్, ఉద్యో. 1-126 

క, 4 మెయికలి కర్మం, డేటలవికిం గవీిసె ధను, ర్యాటంకృతి సెలంగ( 

బాండ వా గజు( 'బెలుచన్ . కరః 9_187 

'౨, రీతి విధము. 

"ఈ రథములను సామజముల( 'దురంగమముల, నుజక నెతుశేలుల 



సీ, ది తజీయ నడిచి, పోరి రేటును [వేటును బోటు నొక్క యలవి 

'జెలంగ.గ నుభఖయ వై న్యములవారు, భీస్ట. 3-225 

తి, శి, సామర్థ్యము. 

చ, అలవి యొజుంగ నేరక మహాత్ముని లోకము తోడిపాటిగాం దల 

చితి బేలనైై తీ, . భీష్మం '2_6 

చం అలవి  యెొబజుంగ కీమ్మెయి దురాశ దలంచిరి గాక ధార్త 

ఠ్యామ్ట్రీలు [దోణ 1-121 

బెరా. 

శక్యము, సాధ్యము, 

క, బలహీను(డైన వానికి నలవియె మో వెట్టి తివియ నక్కార్ముక 

మ.0, గులహీనున కళ్ళ ఆాస్తు9రం కలవియె యా లశ మేయ 

నశమలీలన్, ఆది. 7-982 

సీ, ధలై్మక నిరతుం డాకం డొక్కరు(డ చూచె, యనం జన నొరులరు 
నలవి యగునె. విరా. 2.199 

వ. ఫీముగ దాధథీషణుండై_ న కీముసేనుం జెవ్వరికి నలవి గాకయుండు* 

|దోణ, 1-96 

“అలవు చే, వి. 

1. బలము, కో క్తి, సానుర్ధరము, 
చ ...పోటరులై న భర్త వే,వురు గలరంటి వారి యలవుం జలముం 

గడకంటి విరా, 2-257; కర్ణం 1-186, 187 

2. ఉపాయము, నేర్చు, 

క, వులివాతి కండ( గొనుగతి, నలవునవం జాంచాలతనయు నయ్య 

డరునకుం, దొల(గించీన సాత ్రకీమై , నలుక వెడమకుండు నెట్టు 

లా చార్యునకున్. . (దోణ, ల 127 

ఈ. తలపడి వాలమూలచై, నల వేర్పడ నినుచుటయును నలుక 

పొడమినం, దల దునిమివై చె నాతని, బలసూవను. డొక్క పటు 
భల్లమునన్, ళో విరా, 5-50 



5/6 అలవుంజలము. 

3, అనరీల, అనాయాసము. 

చ. *..,ఎల్లవారు నే, ర్పలవడ వావానంబులు మవోస్ర్రృములున్ సమా 

కట్టి (కమ్మరుం, డలవున( దున్మివై వుడు దురాత్ముల దై త్యులం. 

॥ ఆర. 8-271 

అలవృంజలము; అలవుజలము చే. (అలవును చలమును) 

సొమర్థ మును, పొౌరుషమును. 

క. నా యలవు జలము నీ వెణింగి తంతియచాలున్, కర్ణ * 1-196. 

తిక్కనగారు ఈరెండు పదములను జంటగా 15, 16 తావుల వాడి. 

యున్నారు, 

అలవోక కి. పిణ. (దు, 

1. యాదృచ్చి కముగా, 'దై వికముగా. 

సీ, విను మకంపను( డను మనుకేం దు. డాతజు(, డాహవంబున. 

మృతుండై న వగపు, గదురంగ నుండి నారదు నలవోక వచ్చిన. 

వాని గని, శాంతి. 5-20? 

శ్లో, యదృచ్చయా కాంతిపరో దదర్శ భువి నొరదమ్. 
నం. ఛా. శాంతి- 257-9 

గీ. పొంది నారదముని యలవోక యచటి, కరుగు దెంచిన వినతు. డ్రై-- 

శాంతి. 6.827, శాంతి, 5--456 

2. ఆకస్మికముగా, హఠాత్తుగా, 

పీ, అలవోక? గనుంగొని యంతరంగము బిట్టు, 'బెదర మాలు మొగంబు 

వెట్టు వారు, విరా, లీ-36: 

ఆఅలవోకవోళె కి. విణ. అలవోకవల, అలవోకయునుబోల, అల 

వోకయును బలిం 

1. అనాదృతముగా, నిర రృ చ[ముగా. 

సీ అజగ వ్నాథుల నలవోకవోలం గన్లొని దతీణమునకు( జన. 

(దోణ,. 9_ 166: 

2 యాక్ఫచ్చికమగా, రై. “2 వికముగా. 

వ. , + కట్లు వివాదంబై న సమయంబున నలవోకవోలె నుపరిచరవను. 



అలసము 57T- 

వయ్యెడకుం జనిన, కాంలి. 6.872 

అలన సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మందు రాలు (కాంతిగలది. 

ఉ. వానువిలోచన లంగజన్మ లీలాలసలై. ం ఆర, 71.846, 

అలసత సం. ని, ఆ, (స్రీ = 

1, నెమ్మది, మెల్లన, 

క. నమ్ముము క్రైదువు మోపగు, జమ్మి వెనం [కాశి విడిచి చాపము, 
_ నా కం, దిమ్తునుడు జేయునది లే కమ్ముగ్దుం డమ్మహీజ మలనత 

నెక్కెన్. విరా. 4-112; 

2. బడలిక, మాంద్యము. 

తే, అసురనాధుండు నలసత యడగ నీల్లి, యావులించిన, 

ఉదోస్ట. 1.125; 

శీ. ఆలన్యాము, జాగు. 

క. +..అమ్మూపిక మయ్యురిచేరులు గొటుు కక యలనత నల్ల నల్ల 

గఆఅచుచు నుండెన్, శాంతి, 8-210. 

4. నిదవలన( గలుగు మాంద్యము. 

క, తల(పులు [గందుగం బొడముట, గలగను చేమజుట (భమము గదు. 

రుట జాడ్యం, బలనసతయను నీభావంబులు చామనకోటియం (డు. 

బుధులు నరేం చా. శాంతి, 4.852: 

అలసము సం, విణ, (అ, ఆ, అ.) 

మంద మైనది, మెల్లనై నరి, సౌమ్యమైనది (నడక) 

క. బలువిడి మన దివాక్టన్త్రం,బుల చవి సూపంగ వలయు బోనిముడ 

రథం, ఐలనగతి నతని చెన కన్నీ పలికిన. నిరా. 6168: 

చ, ఆలసవిలానలాలసరసొన్విత లై న నితంలెనీజనుల్ , ఆర. 7-కీ58 

2, ఆజా[గర్త, పమయిపాటు- 

తే అనియు (ఉష్ట్రము) పరగర్వమున సవోయంబు నొల్ల, కలన, 
37) 



ఖై78 అలసమూ ర్తి 

భావంబుతోనుండి వలచి యొక్క,నాండు తన యజ్హుపాంచి శాన 

నములోన, దీసుకొని 'మేయయగా( బనువాన వచ్చె. శాంతి, $883 

అలసమూరర్తి సం. విణ. (ఇ. ఇ. ఇ) 

జడత్వము గలిగిన యాశారము గలది. 

(రావణ వ ఛానంశరము (శ్రీ రామచందదుని పలుకులకు సీతామవో దేవి) 

ఆ. మొదలు నఅక నొటిగు కదళి చందంబున, నెలత దల్లిడమున చేల 

(వాల, 

శే, పడతి యల్లన మజికొంతవడికి! దెలిసి, యలనమూర్తియై 

దందడి న్మకు లురల౧ గేలు మొగిడించి వసుమతీపాలు( జూచి. 
ఆర, 7-158, 160 

అలనుండు సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

కే మెల్లని నడక గలవా(డు, మందగగమను6డు* 

క, అనిన విని పూని (గక్కునం జను చేరమి నక(డు డస జాలండని 

నె,మ్మనమున చిటీంగి యాతని, యనుజనుగిని( బనిచె నతడు 

నలసుం డయినన్. విరా. 1-152 

శి. పాటుపడనివాండు, సోమరి. 

క. అలసులు ధనహీనులు నై, సొలసి క్రియలు విడుతు రడవిసూ[ తత 

దానం, గలరే సద్గతీ వేదం, బులు విడిచి యఫలంబు పరత? బోవలె 

తం|డీ. శాంతీ 56.814; 45% 

శ, ఉవేక్ష వహించినవా(డు, 

తే ఏమి | గొ త్తగం బుట్టిన నించుశేని, నలనుడవుగాక చాని నీ 
వరసి తీర్పు; మిట్టి శబ(గుల కీ [పొద్దు లితవటు, నర ములు 

(a) టె ల్ 

కౌరవతీతిపా[గగణ్య, ఆశ, 1-62 

అలాతకము సం, వీ. అ. నః 

కొలని, 

సీ ,..తళోమర ముద్గ లాలాత క ముసల శూల్క శర శతఘ్ని ముఖ 

సాథనో చేత మె. ఆర. 7-657 



అలాతము సం. వీ, అ. న, 

కీొఅవి, 

వ. (పదీప్రాలాత శాత శర చక తోమర పరశు పాశాంకుళ కూటంబు 
లును, . ఆర, 1-168 

అలాబువు సం బి, డ్, mt. స్త్రీ. 

సొట్క ఆను(గుం 

వం వైదర్శికి నొక. యలాబూఫలంబును వై బ్యకు ననమంజనుండను 

కౌడుకునుం బుట్టిన... ఆర. 8-568 

అలాభము సం. వి, అ. పుం. 

1. కీడు. 

వ గురు సమా శితులగు వార శెద్దానివలన సుఖదుఃఖంబులు లాఖా 
లాభంబులు( |వియ ద్వేషంబులు నాదిగా గల ద్యంద్యంబులం 

బడక |బదుకుదురు. ' ఉద్యో, 2-106 

అఆఅలాయుధు(డు సం, వి. అ. పుం, 

బ కానురుని తమ్ము (డు, 

ఈ అలాయుధు(డు తన యన్నయగు బకుని జంపినందులకు ఫఖీమునిచె 

వైరము చాల కాలము వాదయనును దహింప |దోణుని నొలవనా(టి 

నిశానం|గామమునకు సనై న్యముగా వచ్చి దుర్యోధనుం జూచి యళనితో 

భీముని నతని సోదరులతోడను నుతుల తోడను మింగాదననియు( బలికి 

_శినవట్టి మవోఘోరయుద్దంబుచేసి ఘటోత్కచుని చేతిలో జచ్చెను, 
[దోణం 5.209 మొ, 228 వజకుం 

అలి" దే, అప, 

వృ త్తియందు “అరిరు, ఇందు, ఎందు ఆనువానివె వచ్చు ఆగమము, 

4. ఆటు రసంబులం జవుల యందలి (క _త్తలుపుట్ట, వీరా. 1-77 

ఉలి) సం, వి, న్. ఇ. పుం. 

తు మదం 

సీ, ఇంచెర [ప్రియ కాన నిచ్చి నిల్చిన మధు, వాదట నాను మత్తాలి 

విభుని. వీరా, 2.806 
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అలింగ నం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

నిత్యానుమేయ (అనుమాన (పమాణముచేః గనుంగొనందగినది) 

చ. పకృతి యలింగ తజ్జనిత భంగులు లింగములట్టులయ్యు రం;,జక 

గుణలీల లింగచయ సంగతి. చాను సలింగయ య్య, శాంలీ, 6-52. 

అలింగుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. స్రీ పున్నవుళనకమూ రి కానివాడు, ఆత్ము(డు, 

కం ... అమ్మున్వి మదాత్మకుం చేటపటిచె మవానీయ కృతిన్. 
శాంతీ, 6-69- 

2. సన్న్యనన (బవ్మాచ ర్యాది చివ్నాములు లేనివాడు, 

అ. అనఘ చానపా్యత మగుట వి వుండు లింగి; మయైననో యలింగుడైై 

చరించ్కుటనొ యొజటుంగ6 జెప్పు మనవుడు. ఆను. 2-31. 

ల బుద్ద్యాదులచే నెటు(గబడు వాడు, జ్ఞానన్య్వరూపు(డు, 

సీ, అవ్యక్ష నామకం బగు తత్త్వ మరయ స్కలింగంబు పురుషు డలిం. 
గుడు, అళ్వ. 2-159 

అలికిడి దే, ఏ, 

మనుష్య సంచారాదుల వలన గలిగిన ధ్యని- కాళ్ళ చప్పుడు. 

ప్ న ఇట సీ ఆలికిడి మేల్కను నతని ధృష్టద్యుమ్ను. బట్టిన క్రియ, 

సొ ప్తి. 1-169- 

ఆఅరలిగించు చే, న, కి, అరించు 
౨ గ 

కోపము వచ్చునట్లు చేయు, అచ్చంగొట్టు. 
తే. వల యౌాశీవివంబుల నెణి(గి యెణి(గి వమూర్ణ వై యలిగించెదు, 

నభా. 2-204. 

వ, అప్పాండవుల కెంతలగ్గునేసియు హితుల మయ్యెద మె యాశీవిషం 
బుల 'నలిగించి కంఠ సమీపంబున విడుచునట్టు వారల విడిచిపుచ్చి 

కర్ణబు దప్పితిమిం సభాం 2-272 

క, వలవని (ేలరి మాటల, నలిగింపకు నన్ను నేమియాడిన నింకం, 

దల|చెప్య నేయుదుం గురు బలమచె పురణించె ఒడలు పజితుము 
రమా, చూ, అల్లించు. (దోణ, 5-870 
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అలుగు బే. విం 

1. వాళణా[గము, ములిక్కి పిడిగాక మిగిలిన ఆయుధాంశము. 

క, తనువున విజిగిన యలు(గుల, ననువున. బుచ్చంగవచ్చు నతి నిష 

రతన్, మనమున నాటిన మూటలు, విను మెన్ని యుపాయములను 

వెడలునె యధీిపా. ఉద్యో, జ్. 62 

సీ, ...రథ్యమున్రలు మేనున నలు(గు లుం,డ నురవడింపవు. 

[దోణం $_151 

తే, ఆఅలు(గుటములు దా(కిన నలిగి భ|ద,కుంభి రౌదంబు సొంపార( 

గొలిపె నతండు, pm. 1-149 

శి. బాణము. 

సీ కొల నక్కజంబుగ నలుంగుల మొన భటి,యించి యమ్ముల దాని 

కిలుగటి. దోణ, 8.168 
గటి 

వ. ...తత్రైైనికోత్తములు చతురంగ బహబలంబులతో( గలిని కవ్వ 

డం జుట్టుముట్టి యలు(గుల సోనలు గురిసిన,_- [దోణ, 8.209 

లం ఖడ్గ ము, క్తి, 

గీ, పలక పజియలుగా( బేసి యలు(గు దునిమి, యొడల చాలంవ 

పొది నింప, భీష్మ. 8.28 

శో చర్మాచ్చిన దసిం చాన ఖండయామాస నంయుగె. 
౧m 

సం P™ థీవ. 88.84 

ఇఅలుంగుటమ్ము దే. వి. (అలుగు అము) 

క_త్తివాశియమ్ము, (కత్తి పదనువంటి వదనుగల బాణము) 

శే. అలు(గుటమ.గ్రిలు చాటిన నలిగి భద, కంఖథిరౌ|దంమి సొంపార( 

గొలిచి, దోణ. 1-849 

అలుక! రే. వి. (V అలుగు) 

1. కోవము. 

ర్య పుతులు పొ తులు (భాతలు, మి|తు లనరు రాజు లాజ్ఞ మిగిలిన 

చోటన్, శ|తులకాం దమ యలుకకుం బ్యాతము సేయుదురు 



అలుక 

నిజశుభస్టితి పొంచన్, . విరా, 1.1% 

తే, అలుక యిందునివై బొడమిన -నమ్శవోత్యు(, డప్పురుషుం జూచి: 

మగుడ నీ వరుగు మార్య. చూ, ఆల్క, స్వర్గ. 27, విరా, 5-80 

అలుక” గే. విణ, 

గారవహీను(డు, ఆల్చు(డు* 
సీ గాని నంతయు ఫీమసేనుండు విని... పురుషున శెందును నిర 

తంబు మిక్కిలి, శేజంబు కర్మంబు దీని విడిచి... -ఆడా యలుక 

గాయ పురుషుడని కోపఘూర్ష్మిత ర_క్షనేతుండ్రై.. నభా. 2-269 

అలుకందనము దే, వి. 

అమర్యాద, అగౌరవము, నిర్ణమ్యుము, పలుచదనము 

క, అలుక(దనంబున వి|వున్క కలుగంగాం దగదు గురుడు నై 

యున్నా (డు. ఉద్యో, 4.812 

అలుకు' దే. అ, (కి. అల్కు- 

1. భయపడు వెనురీయు, జంకు. 

తే, ఈక( డింతకు మీకు దన్నెలు(గం జెప్ప, వలవదని నియ మించిన 

చెలియ( బలుక, నలికి యొక చేవసన్నిభుం డంటి( గాని, నిన్న 

యంతయు( దా గదా నిర్వహించె, విరా, 5-885 

శే. ఛా_ర్తరామ్ట్రిలు సడికిన ధఠశ్చ్రమునకు;, నలుక రెన్నండు విడువు 

దై న్యంబు. ఉద్యో. 8.35 

క, తనయుల 'బెగటార్చి వడిం, దనమీదం గవిసినం |బతర్భను శౌరి. 
బున కలికి వీత వావ్యుం, డనయము వెన( వాజి భృగువు నాశ 

మమునకున్. అను, 1-124 

(ధర్మరాజు సాతస్టకితో) 

క, వారి యొకండు నీ వొకండవుం, బరమాపులు గలిమి నరుడు: 

ఛారపుం బనికి జొర నలుకండు నీ కూరిమి, పొరపొచ్చెము' 

గాక యుండ. బోవ(గవలదే |దోణ, 8-285; ఉద్యో, 8-92 

2 అనృతమగు, వ్యర్థమగు, . 

వ, ళ్చంగి యి ట్లనియె, 
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క_ ఆలుక మెయి మున్న పలికితి, నలుకని నా పలుకు కీళ్లమే, 

యింతకు ను, జ్ఞ ల దవానాకృతి. దక్షకుం,ం దలర(గ6 | బేనేప కేల 

తా నెడ నుడుగున్, 

వ. నా వచనం బమోఘం బనిన, ఆది 2-177, 178. 1729 

శ్లో, నై వాన్యథేదం భవిళా ఏత రేవ _బవీమి శే 

నావా౦ మృషా [బవీ మేవం నై లేష్వపి కుతః శపన్, 

నం, ఖా. ఆది, 42-2 (నిర్ణ య 

వి. ' 

ల. భయము, వెణపూ, జంకు, 

క. తల (వయ్యలై న (వాణంబులును గృపాణంబు విడిచి భువిల 

[దా నతం, డలుకోంది కురుబలం బా,కులతం బొంద౦గ(6 గొండ: 

గూలిన భంగిన్, భీష్మ. 8-195. 

మ, | దోణి. డు,ద్రతి (దవ్మో న్ర్రము మౌర్వితో నియతమం[త 

న్ఫూర్తి సంధిందివన్, 

తే. ఆంతరంగంబు నందొక యింత యేని యలుకులేక తనర్శి బిహోడ్డె, 

చ్ర్రమునన, వేడుకకు మరలించిన విధము దోవ, నద్భుశంబుగ 

వారింశె నర్జునుండు. దోణ. 5.297, 299: 

అలుకు? దే. న, కి, 

1. (వేడ మున్నగువానితో నేల మున్నగునవి) రాచు, లి_ప్పముచేయు. 

క, కలువడములు మణిశోరణ, ములు గట్టిరి [కముకకాండ మోచా- 

స్తంభంబులు నాటిరి కుంకుమమున( గలయనలికి (_ముగ్గులిడిరి. 

కర్పూరమునన్ . విరా. 5-€82 

క. అలుకు(డు మృగమదమున (ము, గ్గులు చిటుడు గప్పురమున. 
' గ రల 

ఉద్యో. 9-152: 

డర చలు. 
af) 

క, తలవై జావ్నావి వాలుక, యలికికొనిన ఫాలతటే. దడంతర్భ 

తం, కలితము. జేసిన జాపం,బులు దొలంగు నుపర్డుం గనిన భుజ 
గముల [కియన్. ఆను. బీ-205; శాంతి. 1-855. 
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'అలుకుండు; అల్కుడు దే. వి. (అలుకుడు - అలికిడి) 

మమష్య నంచారాదుల వలనం గలిగిన ధ్యని, చప్పుడు. 

చం వెడవెడ నిదవొంది కనువిచ్చిన పాఠథుల మీద చాడివోం, దడ(విడ 

నొండొరుం బిలుచు దర్పకు పంపు బలంబు లోని య్కల్కుడు కర 

ణిం జెలం7 శుకకోకిలభృంగతతుల్ వనంబులం, దెడనెడ( బల్క( 

గూయ సొగియింపలో [(మోయంం దద్విరావముల్ . 

ఉదోక 2-111 

"ఇలుకొందు దే. అ. [కిం 

భయపడు, వెజచు. 
లో 

క. అలుకొందు మనముతోడన, బలముం బురికొలిపి పొదివి భగదత్తుని 

నమ్ము ల( గప్పె నతండు. (దోణ, 1.819 

“అలుగు దే. అ. కి. అలు 
f\ 

1, కోపవపడు. 

తే. మదిర వోయింవు డచ్దేవి యెదురుచూచు, నలుగు. దడవై న 

మగుడ( బోవలయు ననిన. విఠా 2-120 

మత్త :- ఏమి కారణమయ్య పాములకేల యల్లి తివీవు, ఆది, 1-151 

కం +..నా సుతువకు సు,ళ్లోకా యలుగం దగునే, నీకు సుఖి జేయ 

మీతనీం గృపతోడన్. శాంతి. 5-474 

ఆ. ఆయ్యజాతశ [తుం డలుగుట నీళ్లుల, నగ్ని పుట్టినట్టిదయ్యె. 
ఉద్యో. రి. 125 

“2, చ్వేషించు, పగగొను. 

క, అలుగుదు పాండవులకు వా,రలు నాకుం | వాణములు ధ రావల్లి 

భ యి,ల్టీ లముగ, దమ పాణమ. లకు, నలుగు జనులు పగతు రగుట 

యనుమానంబే ఉద్యో. శి_226 

"ఉ కపటములేక వైభవము గప్పక యొండొరు మీద రాజువై, 

నపరిమిత |పియం 'ఇెసంగ నల్లకయుండు ముదంబు( బొంది యే 

నృపు ఏిషయంబునం (బజ వినిర్మలవృ త్తత. బుతుభంగి వ ,నృపు 



అలుఫు(డు 585 

నవు డం|డుగా కితరునిం దగువా రెద నియ్యకొందుే. 

చూ, అల్లు, శాంతి. 2-190, 2.270 

అలుగులపడు చే, అ. కి, (అలుగులము పడు) 

వ్యాకుల తనొొందు, న. మోభమునొందు. 

క, నీవలుగుల పడుటకు దు౭ఇఖా వేశము నొంగనే నిరర్థకమగు న్కియ్యే 

వవు( బుట్టువు పుట్టిన, నావగ వెవ్వరికి నెక్కు నళినదళాకీ., 

వరా. కి_50; కర్ణ. 1-147 

క, అలుగులపడి ఖాండవమునం, గల యాళీవివ మహోరగములల్ల 

విష్కాగ్నులు (గక్కు చు. ఆది. 5-26 

అలుగులము దే. నిం 

న౭త్షోభముు వ్యాకులత శ్లేశముం 

చ. అలుగుల మంది యందుల మృగావలియున్ వివాగంబులున్ భయా, 

కులగతింబొంది మూగలును గుంటులు. జీకులునై న యట్టులై_. 

| ఆర. 1.801 

అలుచు దే. వి. 

అల్పుడు, నీచుడు. 

క, అలుచై నను బగతుని దెం దలపు గలుగవలయు. విరా. 8-107 

అలుపము వై. విణ, 

అల్బము, కొంచెము. 

సీ ఈ వెం డుకలు వట్టి యీడ్చిన యాశేయి, దొలుతగా6 బోరిలో 

దునస్స్ఫసేను, తను వింత లింతలు తునియల చెదరి రూపణియున్న€ 

గని యు(డు కాటు(గాక, యలుపాల( బొనుపడునట్టి చిచ్చే యిది. 

ఉద్యో, 8_117 

(ఆలుపాలన్ = అలుపములచేత, అల్ప కార్యములచేత ) 

అలుపుండు వె. విణ. 

ఆఅల్పు(డు 

ఆ. ఆనుడు నకులు డిట్టు లనుదేవ తమతమ, శేరు పనుల వెంట 



ద్రి0 అలు ప్రత, 
నెగడి |బదుక,వలయు€- గాక నగర దలము దస్పీన మెళలఠ,కువల 

కలుపు లియ్యకొోనుట దగునె. విరా, 1-26: 

(“ మెలంకువల కొలువు లియ్యకొనుటొ= అని కొన్ని పతులు) 

అలుపత సం, వి. ఆ. ప్రీ 

లోపించుట, లేకపోవుట. 
ఉ. ,.:మ్మాలోన నొకండ( గల్లితి నలువ్రత చారలయందుం గల్మి 

లో, కానుమతంబుగా దె నకులార్థిత ధర్మ్రువు నాకు, మవో, 68” 

అలుప్రము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

లోపింపనిది, కొోజు/త వడనిది. 

క, విను సత్యభామలోనగు, వనితాజను లధిక నియతి వనములకు6 

దపం, బొనరింప( బూని కొండలు చని రవ్విధమున నలు ప్ప 

సత్కర్యుం డై + మౌన, 2056; మౌన 168 

అలుబ్దుండు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

లుబ్బత లేనివాడు, లోభబుద్ధి లేనివాడు. 

సీ. నిజకర్మసిరతులు విజికేం్యదియులు, సర్వభూత హితులు నబుబ్బు, 

లును ళుచులు... వారి కిచ్చుట వంశ విస్తారకంబు. ఆన, 2-50 

అలువు' దే. వి. అలుగు 

జల ని్గమన మార్గము, చెటువు మున్నగువానిలో ఎక్కువగానుండు 

నీరు పోవుటకు ఏర్ప అచిన చారి, నీటి తూము. 

గీ, అంతరంగంబు నిండి రెండలువులందు, వెడలు సంతోవపూరంబు. 

విధము దోంప(, గన్నుగవ నమ్మదాశులు గడలుకొనుచు. 
విరా. 6-240, అక్వం 8-196 

అలువు? బే. అ. కి. 

ఆలుగు, కోపించు 

చ. వినుము నశేంద వి(పుం డలివెన్ జమదగ్ని సుతుండు శాప 

మిచ్చెను, శాంతి; 1-5: 

అలేపత్వము సం. వి, ఈ న, 

ఆంటులేమి, తగులమి, 



అలోలువభావము క్ి? 

క్, నతా వ[శయమున( బురువుండు, దత్త్వా[శయమునను స_త్త్వత త్ర 

ముల వి వే, కిత్తాలేపత్వము లన, విత్తము జిత్త్వంబు నొందు 

విశ్వాధా రాం ఆను, శీ-2ఏ? 

ఆలోకము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. లోకము నతి కమించినది 

the) 

8, కనయబడనిది, చూడ(బడనిది. 

5, లోకాలోకంబున నచలుండు గావలయున్. 

శాంతి, 4-816, ఆది. $-119, శాంతి, 56.897 

అలోక సామాన్యము సం. విణ. (అ, అ, అ.) 

లోక సామాన్యము గానిది, |పవంచమునం 'దెవ్వరికి సా ధారణము కానిది. 

ఉ. ==. | దరనం బలోప సామాన్యము గాంగ, భీమ, 1-281 

అలోలు.డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

లోలత్వము లేనివాడు. 

క, వినుత (వర్గ నిరతులు, ననవాంకార మమకారు లగు జనులు 

స్కువర్తనయుతులు నలోలురు బో,ధనులు నమస్కార్యు ల|దిభర 

నాకున్! ఆను, 89-184 

అలోలుపత నం. వి. ఆ. స్రీ. | 

లోలత్వము లేమి: 

తే, లోకయా త వాటించు చలోలుపతయ్మ శమము. గల్లి వర్తిం 

చుట శాచ విధము, . ఆను. 2.45 

అలోలుపత్వము సం, వి. అ. న. 

లుబ్బత లేకుండుట, 

ఆ, ...ఆలోలుపత్య గుణ విశాల బుద్ధిశాలి వై ఫలాభిసంధి లెక. 

= అళ్వం- 1-184. 

అలోలుపభావము నం. వి. అ. పుం. 

లోభము లేకుండుట, 



685 అలోలుపము 

క, శీలంబు మై|తి కరుణ య,లోలుపభావము తితిక లోనగు ముని 

లోకాలంబనీయ సద్దుణజాలంటు* శాంతిం 8-408 

ఆఅలోలుపము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

లోభ రహితము. 

సీ సుర యక గంధర్వ గ రుడోరగాదుల,లోన నెవ్యండు గా డలోలు 

పాతురు(డు. శాంతి, 6.810 

అలోలుపుడు సం. వి, అ. పుం. 

ధృత రాష్టు9ని నూర్వురు కొడుకులలో నొకడు. 
కు 

ఇశ(డు కవచి, నిషంగి, పాళి మొదలగు తన తొమ్మం| డు సోదరులతో. 

గలసి యవృుడే దుశ్ళాసను వధించియున్న భీమునిసై కుణికి ' యతనిజే 

మరణించెను. కర్ణ. 8-224, ఆరి. 5-107 

శఅలౌల్యము సం. వి. అ. న, 

లోలత్వము లేకపోవుట, ఆన క్రి లేకపోవుట. ' 

క. నీ విజయోత్సావహామునక్కు లావునకు జవంబువకు నలౌల్యము 

నకు సృద్భావమునకు మెచ్చి వరం, వీ వచ్చితి వేడు మెద్ది 
యిష్టము నీకున్ ఆదీ, 2-105 

అల్కా దే. వి. (1/ అలుగు) 

అలుక, కోపము. 

..భూజనులు నింద యొనర్చంగ నే నొనర్చు నీ, చివ్యకు నీవు 

నల్క మెయి6 జేసిన యీ పని, విరా. 2-286, శాంతి. 4-896 

చూ. అొలుకొ, 

ఆఅల్యూ దే, వి. 

అలుకు, 

ఉ. నెయ్యము దప్ప నొండొకటి నీచెవి సోనె నాదు పల్కులం, 

దియ్యెడ సంజయా యనికి నిమ్మెయి నల్కెదుం 

చూ. అలుకు. ఉదో్యోం 1.804, కర్ణ. కి 298 



అల్పము. 589% 

అల్ము(డు దే, వి. చూ. అలుకుడు 

అల్గించు దే. సం [కిం అలిగించు 

కోపము వచ్చునట్టు చేయు, 

మ, ఎలన్మత్క్యూర శశాగ్ని దున్సవాని నగ్గాండీవి నల్గించి యె, 
క్కరణిన్ మానధనాఢ్యులై (బతికిపోవన్ వచ్చు బే యేరికిన్* 

చూూ ఆలిగించు. అర. 6-177 

అలు దే. అ, కి. అలుగు 
గ 

చూ, అలుగు, 

తే. ,..విరాట విభు(డు, వరవునకు నల్లినట్టుల సరకుగొనక్క యతుల: 

రభసాతిరేకత నతని చాక, 

విరా, 8-185, మౌన, 109, అను. ర్-$88. 

అల్పకము సం. నిణ. (అ. ల్వికా, అ.) 

అల్బము, కొంచెము, 

"క. కుడిచేత బిదవ డాచేం గడిగి పొరిన్ నవ్త్వమృ త్రికాకలనమునం,. 
గడగునది కరయుగము మతి కడుగవలయు గువ్యూ మల్పక 
మృ దాకలనన్. 

అల్పబుర సం. వీణ. (ఇ) 

సీచమతి, 

ఆను, 8.280- 

క. నీ కొడుకు లొండు నుఖములు, సేకొన రవ్వీర సుఖమ చిత్త 

ముల గరం, బాకాండింతు రలంతుల(౧ బోక గలుగు నెట్టు లల్బ 

బుద్దులె వారల్. ఉద్యో, 8205. 

అల్పము సం. విణ. (అ, ఆం అ.) అలుపము. 

l. కొంచె మెనది, తక్కువది. 

శా. ...నాకుం. బరమోత్సావాంబు సంధిల్ల దు,స్పాధంబైన విరుద్ధ 
కార్య మిటు లానన్నంబుగా నంఘుటిల్మతే ధ రార్దిత ర్ఞజు( డాత్మ 

మెచ్చ6 ఉగ సాధింవంగం గా నల్వు మేం విరా. 2-2765- 

తే కొంచెమైనను దగ బంచి కుడువు మేలు, వనులయెడ దుఃఖ. 



+90 అల్పీయము 

మోర్చి యల్పంబు సుఖము, ననుభవించుట హితము శ|తునకు 

నైన, నిచ్చుటయ లెస్స యడిగిన యెడ నృపాల, ఉద్యో. 2.47 

2. అల్పకార్యము, 

వ. తమవారిన్ సిరికై వధించు టిది సద్ధర్మంభె య శ్లేళకృ,త్యమె తా 

గయ్యము [దోణ ఫీష్మ కప కర్హాటోవముల్ మాను టుల్బ 

ములఏ దీటునె యందు నర్కజుని యుల్లంబు... ఉద్యో, 4-57 

(ఆల్బము = అల్ప కార్యములు) 

కి, నంతిప్రము. 

క, కొరవ నభ6 దా వాడిన, గౌరవ వాక్యములు గార్యఖడ్ల కమ 

వా, క్పూరములు సుయోధను దు, ప్పాోరంభము నల్ప వచన 

పద్దతి. జెప్పెన్. _ ఉద్యో, 4-10 

అల్బీయము సం. విణ, (స్, యసీ. స్.) 

ఆల్పశరము, మిక్కిలి కొొంచెమైనది. 

వ, అల్పీయంబై న కార్యంబు సావాసారబ్ధంభబై నను దోషంబు లే దిది 

మహో కార్యంబు సావాస కియా సాధ్యంబు గాదు. ఆర, 1.963 

(ఆల్బోపాయంబై న కార్యంబు- అని కొన్ని (పతులు) 

శ్లో. మవో పాపాని కర్మాణి యాని శకేవల సాహసాత్ 

ఆరభ్యంతే భీమసేన వ్యథంతే తాని భారత 

సుమం| తికే సువి కాంతే సుకృతే సువిచారిలే, 

సిధ్యంత్యన్రా మవోబావో దైవం చాత [వదదీణమ్. 

నం. ఖా. ఆర, క0--6, ' టం 

మూలమునకు “ఆల్ఫోపాయము” కన్న “అల్పీయమే” దగ్గఅగా6 గను 

పించుచున్నదిం 

అల్పుడు సం. ఏణం (ఆం ఆ. అ.) 

కొద్ది వా (డు, తక్కుప వాండు. 

సీ, కవ ల|గజనునైలకం'ళు నేమిటం గీడు, (దుపదు( డల్పుండె తత్సు 

తులు వాహు,గర్వ సమగులు గారె. ఉద్యో. 1-268 
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అల్ల! దే. అవ్య. (అల్ల వాండు - అల్ల బె) (రూపాం, అల) 

ఆ - అదిగో (నిర్దేళ వాచకము) 

చ, అల్ల గట్టి మొకం (గాలుచున్న (త్రి ర్రనాథు శేతనము,. 

(అల్ల కంచె అని కొన్ని (పతులు - విరా, 8-180 

వ. అల్లవాంజె నరుండు. దోణ. 5-181 
చే. మల్లయుద్దంబు చేయుచు నల్లచోట, నున్నవాడు. ఆది. 6.411 

వ, చూడ వె యల్ల యతి ధవళంబై న యశ్వంబునందు, ఆది. 2-81 

వ, అల్లదె దాక్షిణాత్య సేన, [దోణ. 4.12 

అల? వె, విణ. (సం, అలసః) 
య రా 

1. మందము కొంచెము. (కర్మ ఛారయమునందు దీనికి “నిగాగమము” 

వికల్పము. 

మ, ...ఆల్లని నవ్వొప్పంగ నా సమీరణు(డు హేలాస్స్ఫారుండ్రై 

యిట్లనున్, శాంతి. 8-891 

సీ ఆల్లం దనంబున ననువు మెకొనం జూచు నడపుకాంతికి వింత 

తొడవు గాంగ. నిరా. 1-245 

కి. విణ. (దు. 
\ 

2. మందముగా, మెల్లిగా, నెమ్మదిగా (కమ కజుముగా. 

ఉ, తమ్ములు ధౌెౌమ్యు(డున్ సతియు( చా నరదంబులతోడ( [గోళ 

మా,[త మొడ్మక చోటి కల్లం జని ధర్మతనూభవు(డు, విరా. 1-58 

గీ, నర్వ సంకల్ప వర్ణనశాలి యగుచు(, బరమశాంతి చి త్రంబున( 

బట్టుకొల్చు, నత( డనింధనానలమున ట్లల్ల (భొందు, వికృతి వర్ణిత 

మొన నిర్వ లకీ గృుశాత్య, అళ్వం 1-£06 

ఇల్ల (దనము వై. విణ. 

_ కొంచెపుదనము, మందత్వము, 

సీ, అల్లందనంబున యనువు మైకొనంజూచు నడపు కాంతికి వింత 

తొడవు గాగ. శాంతి. 1-247; విరా. 1-246 



రల అల్లన 

అల్లన కి, విణ, (దు. 

మందముగా, మెల్లంగా, నెమ్మదిగా. 
కే ...ఆజాత్కవై రి యల్లన నకులుని వలను సూచి, నెమ్మనంబున' 

నుమ్మలికమ్ము గదుర్క నెలు(గు చంద&బు వేజుగా నిట్టులనియె.- 
విరా. 1-91 

వ, ...ఆ న్నాతి పదంపడి యల్లన నురి(గి ధేనుకా[కమంబున కరిగి 

యత కంత దీర్టళాలంబు ఘోర తవంబునేసి,.. శొంఠి. 5-207 

క. దక్షిణ మారుత మల్లన వీతెంచె,.. ఆది, 4ాకీ0' 

అల్సనల్లి క్రి, విణ. (అల్ల + అల్లి 
మెల్ల మెల్లిగా: 

ఆ. వచ్చి కొలువుసొచ్చి నెచ్చెలిపిండు నం,తంత నిలువ(బనిచి యల్లి 

నల్ల గదిసి (పౌఢవనిత శ్రైవడి ముద్దియ, ముద్దుపుట్టం దనకు 
(మొక్కుటయును. విరా, 1-246: 

ఆల నల్ల న (కి. విణ. (అల్ల న-- అల్లన) 

మెల్లిమెల్లిగా. 

చ ...అల్లన,ల్లన వెడభీతి దోప జనులన్ వెడయ్యడు దృష్టిం 

జూచుచున్. విరా, 1.278. 

అల లనాడు అ. కి 
య 

అల్లాడు, చలించు, కదలు, 

చం అనీయని యుగ్గడించు ధృతి య ల్లలనాడిన( దల్లడించు. 

విరా. 2-31 

మ. భీము. డా సూతసూ,తి రథం బల్లల నాడ దాని పయికిం "దెంపొప్ప. 
ల: ఘించినస్. [దోణ. రీ. 2505 

అల్ల బ్లన (క్రి విణ, (అల్లి + అల్లి న) 
మల్ల మెల్లంగాం 

రక్, అనుటయు నాతం డందఆజురును మెలపునంజిప్ప వగలఅంగుండుచు. 

నల్ల్యల్లన తమ నిలయంబులకును, జనిశి మజియు నేడ్చుచుండె' 

సంజయు( డల(తన్* శల్య 1-12 
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(46) 

అలాడు అఆ. (కిం అల అలనాడు 
ళా య 

1, కదలు, చలించు, వడకుం 

మ. అవనీ చ|కము పాదఘాతహతి నల్గాశంగ. ఆది, 6-18. 

మ. అవని. చక్రము సంచలింవంగ దివం బల్లాడ. విరా. 2-284. 

సీ, పాలిండ్లు దనునెడ (వాలింపం శజెన్నొందు నపందుగాందింి: 
యల్లాడు చుం డి, . | ఓ విరా, 4.26. 

బి భయాదులచే వోభపడు, కలంతజెందు. 

శా. కూడంవాటి నముద్దతిం గడంగి తద్దోపాలకుల్ మూలక ఇలాడం . 
ల 

దాశి నిశాత సాయక. పటు వ్యాపార ఘోరంబుగా, నీడంబోక 

చెనంగినం గని |త్రిగ ్రేషుండుం విరా, లీ-182: 

అల్లార్చు సు 1కి. 

1. కదలించు చలింపజేయు. 

సీ, + = = ద్ర ర్క మున్రన( గేతు వల్లార్సె "చేర్చి. కర 1-00. 

2. ఆడించు, ఊపు 

వీ, చూడు మిమ్ముుద్దియ సుతు జూచి వదన మ,ల్లార్చుచు (లా లేకు. 

నాననంబు, వై జూడ్కి- యడరించి పాణిశలంబున నందంగ 

ని మ్మొగ మడిచికొనుచు, స్రీ 2.45, 

తీ. సారించు, (తిప్పు, 

వం ...అమ్మవోబలనంగనుండు గండతబంబునం దొరుగు సనెత్తు రను 

మదంబున మ త్రకరి ననుకరించుచు( దుండంబు చందంబునం జెలు, 

వొందు గద యల్లార్చి చేర్చి (వేటుగొనిన. శల్య. 2-267 

అల్లు చే. స. కి, 

(జడ, చాప, మాటలు మొ.) కూర్చు. అల్సిక వేయు. 

క గారవమున నిజ దేళ్ళాచారము మై నల్నియున్న జడయగు కబర్కీ, 

భారంబు విచ్చి తిరముగ్య వై రంధీజాతి వేష సముచితఖంగిన్_. 

విరా, 1-29 

38) 



594 అలు(గుజు 
రం ఈ 

అఆలుంగుజ దే. వి. 
య (దై) 

అలుండ, మేనలు(డు. 
లా య 

క. గతి నీవే నాకు మక్సంలతతిక్ని సీ యల్లుంగుజ్ఞ తనయుండు పుశ్హైన్ 

మృతుడై [కూరుండగు గురు, సుతుని యిషీకా న్ర్రవహ్ని( జూడిన 

కతనన్. అక్వ. 2-168 

ఆఅలు(గుల® తనయుడు మిక వి, 
రి 6 

చూ, ఆల్హు(గుల్ణ. ఆక 2.169 

ఆలుండు దే. వి. (బహు. అలురు, అట్లం|డు) 
ర య య 

1, మేనలుండు, మేనలుని వరునవా(డు (తల్లి యక్క_చెల్పెం[డకు తలి 
సలి. (ఢ్నః ళా రా న్వ్, 

యన్నదమ్ములకు తండి యన్నదమ్ములకు నంబరిథించి కాలని 

వరుసయైనవా(డు. ) 

సీ ,.శల్ఫ్యు డతిరథుండు ఆం వానుదేవుతోడి యీసువాం డత 

విడిచె నిన్ను ( గూడి. ఉద్యో. 4-221 

శే. వారికి సీ యల్లు( డడ్డుపడియె, (దోణ. 2_67 

స్కీ ఇశండు మీ యల్లుని నూతుం డన్న న ప్వార్డు6 డప్పుడు నా యల్లు( 

డచట నున్నవా. డని యడిగిన. అశ, 4.45 

క. ఏ నమ్మవోనుఖావుల మేనల్లుడ విశా. 4-128 

శ్రి ఆజొమాక, కూతు: మగ(డుం 

జ ఇ (సంజయుండు ధృత శాష్ట్రఫనితో కెహ్పీన వాక్యములు) 

తే. చిత్తమున వరగర్వంబు చిగురు తో త్త(, బాండువు తుల దుర్జాంత 

బాహుబలము మొనల వెల్లున సరకుగా( గొనక యేచి యాళ్ళి 

వారికి నీ యల్బుః డత్తపడియె  [దోణ. 2-26, అను- 1-108 

(సంబంధము ఆల్పువాంతం గాన ఆల్జు(డు) 

తవ అవ, 

4 శంఖ జాచకములవై పూర ణార్థకమున వచ్చును, 

చిని పూర్వ రూపము అగు, ఆవు. చూ. అగు, 
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సీ రెండవ యేట నొక్కం డథీమానము. వీరా, 4-ీలీ2 

వ. బలంబున నాలవపాలు గొని, విరా. 4.237 

సీ. ఆయంబునందు నాలవ భాగ మొండె మూండవ భాగ మొండె నందర్థ 

మొండె, గాని మిక్కిలి సేయలాదు వస్థయము. సభా, 1-46 

శవ సం. అవ్య. 

ఇది నమాసమునందు పూర్వపదముగానే యుండును. (పలేష్రళ (పయో 

గము లేదు, 

1. వ్యతిరి క్షము, విరోధము. 

చ. వినుము సుయోధనాదులగు వీరు... బంధుకోటికిన్, మనసలు 

నొవ్వంగా నవగుణంబులకుం బుయిలోడరేమియున్; ఉదో్యోం 8.261 

అవగుణము = విరుద్దగుణము, దుర్గుణము, 

అవమానము, విరా. 1-118; అవశార్యము. కర్ణ, 1.224 

2. అనాదరణమును డెల్పును. 

అవకర్షించు, ఆది. 2.210 

అవ. ఆది, 2-177 

శ. ఆధారమును దెల్బును, 
ఆవలంబనము. ఆది. 4-219 

“క్, పరిశుద్ధిని "దెలుపునుం 

ఆవదాతము. ఆది 4.170 

6, వంగుటను చెలువును. 

అవనత ము. శాంతి, 1-904 

7. కొన్నిచోట్ల నీరర్ధళముగానే యుండును, 

అవాప్తి- ఆపి, శాంతి, శీ-1 19 

అవరుదము, రుదము. ద్రోణః 1.06 
(అ © 

8. దీని తొలి యకరము కోన్ని(టియందు వై కల్పికముగా లోపీంచును. 

అవతంనము. ఆది, 8-129, వతంసము. ఆది. 5-141 
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అవంతి సం. వి. ఇ. ఈ. స్రీ. (రూపాం) అవంతిక 

ఒక దేశము. 

భారత కాలమున దీనికి |దిభువులు విందుడు, అనువిందుండు అను. 

నిర్వురు సోదరులు (చూ, ఆనువిందుండు) భారత యుద్ధమున వీరిర్వురు 

చెజియొక యతోహిణి సేనతో వచ్చి దుర్యోధనుని పక్షమున శేరిరి*- 

చూ, అవంతిక, . ఉద్యో 1-225. 

తి అవంతిక నం, వి. అ. (యి? 

అవంతి. ఒక బేళము. 

వ. 4+.మాళవ నేపాళ ఘ్లూరర కుంతలావంతికానూపాది జనపదం 

బులు సమస్త న్త వస్తు సతిపతృంపాదనంబు లయిన గుణ విశేషంబుల. 

వెలసి. . భీష్మ 1-40: 

భారత కాలమున మాళవదేశము అవంతి డేశము వేలువేటుగ నున్నను 
 విదప ఆవంతిదేశము మాళవ చేశములోం శేరిపోయి మొ త్తమంతయు 

మాళవ చేశముగనే వ్యవవారింపంబడినది. దీనికి ముఖక్టపట్ట ణము' ఉజ్జ 
యిని, ' ఇది మోతదాయికములగు న_ప్పవురములలో నొకటి. 

ల్లో అయోధ్యా మధురా మాయా కాకీ కాంచీ అవంతికా, 

"పురీ చ్యారవతీ చై వ స్తై తా మోతదాయికాః, 

ఈ పట్టణపు నరివాద్దులలో ను పసిద్ద మైన మవోకాలాలయము గలదు, 

అవంపీశ్వరుండు సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

అనంతిబేళపు రాజు, (విందుండు - అనువిందుండు) ఉద్యో. 1-225- 

అవంధ్యము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆమాఘము, సఫలము. 

మత్త :- *..అవంధ్యవ్మికమ మేర్చడన్, భూరివీరరణం బొన ర్తము. 
ఆర, 2-222 

అవకర్తించు నం. స కి. 

విను- ఆనాదరముతో విను- పెడచెవిని బెట్టు, 

వం. ++. . అనిన వాని వచనం బవళర్ణి ంచి రాజనియ క్తులయి చ్యవనకుల. 
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a 

విఖ్యాతుండైన చండభార్గవుండు హోత గా బింగళుం డధ్వర్యుం 

డుగా శార్జ పుండు [బవాశ్రిగాం ఆది. 2-210 
డ్ 

అవర లితము సం. వి, అ. న, 

[గహింపంబడినది, తీసికొన(బడికది. 

సీ అంగనాజనుల యుత్తుంగ నంగత కుచ కుంకుము చందన పంకము 

లయు, వారివ ధమ్మిల్ల భారావకలిత ద్మివ్యామోద నవవుస్పు 

"దామములయు. ఆది. కి-156 

ఉవకార్యము సం. వి. అ. న. 
దుష్కార్యము, చెడ్డపని. 

క. దుర్యోధను చేసిన యవకశార్యంబున వచ్చినట్టి కష్టంబులు, 

| కర. 1-924; శల్య. 2.178 
ac) 

అవకాశము సం. వి, అ. పుం, 

1. ఎడము, చోటు, 

క, నవరణల నొప్పి యని. బాండవ బలముల మార్కొనం గడం 

గుచు నత్యు,త్సవమునం ీర్చిన నేనల్య కవకాశము లేదు విడియ 

హాస్తిపురమునన్. ఉద్యో. 1-226, ఆర. 4-221 

లే అవశ్యకత. 

తే, ఆనమఘ నాయందు నీవు నీయందు నేను, గలము నీకు నీ సర్య 

లోకంబు గలదు చింత కవకాశ మెద్ది నిశ్చింతభావ, మొందు 

_ మనియె నా దండకూకో త్తముండు. శాంతి. 6-618 

శ, (పవేశము, విశమించు తావు. 

వ. ...అయ్యో, నిన్ను నతి క్రాంతుంగా నెణింగితి( గొండొెక సేపు 

వి|శ్రమింపవలశేని నవకాళం బిచ్చెద నా శరీరంబు . వవేశించి. 

నుఖంబున శయనింపుము. ఆర, 4-256 

అవకీరత్వము సం. వి. అ. న. 
5 

'వ్యాపించుట, నిండుటం 

మవో నగర, దనుజ [వాత౦బు కాంచళాతతియును (బజలుం చారు 



598 అవకీర్ణి, 

నానావిధో|గధ్యను లాకాశావకీర్ణ త్వ మహిమ. బొరయం... 

సౌప్రి 1-201 

అపకీర్తి సం. వి. న్. పుం. 

(స్రీ సంగమాదులచే [వత భష్ట(డైన |భవ్యాచారి. 
సీ, పరిణయంబునకు మున్ సురతి సుఖము ననుభవించిన నవకీర్శి, 

యందురు, ఆను. 4-106 

“ అవకీరీ భవే దత్వా |బివ్మా శారి తు యాషితమ్"”. 

యజ. 8-280: 

అవకృష్ణము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

తొలగింప(బడినేది, బహిమ్మరింప(బడినది, 

సీ సర స్వతీ నత్తంంబున నవకృషో త్త రా నంగుండవయి. ఆర. 1-127 

"అవక్ళష్థ” యని కొందజట పాఠము, అవకృన్థ ము ఆను పాఠమే, 

యు కముగా( గనిపించుచున్న ది. చూ అవక్నష్ణము. 
2 ‘ €a 

అవకృష్ణ్టము "సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
(= 

తొల(గింపంబడినది, బహిష్కరింపష(బడినది, 

సీ సరన్వతీ స _త్త)ంబున నవకృష్ణో త్తరా సంగుండవయి' ఆర. 1-127 

ఆనంద వారి పాఠాంతరమును అకాడమి సం ళో, ము, పొఠమునయిన. 

“అవకృన్ణ ” యే యుక్తమైన పాఠము. 

ల్లా. అవకృష్ణోత్త రానంగ8 కృళోధమని సంతత 1, 
ఆసీః కృష్ణ సరస్వశారిం నే చ్వాదళవార్స్షి శే. 

సం, [ఈమ ఆర 12.15 ళో, 

అష్టకము సం, విణ. (అ. ఆ. అం) 

అకుంరితము, అడ్డు లేనిది, 

వ. అవ్మకవి కము లగు కన్హార్జునులును. ఉదోస్ట 9.89. 

అవ।కీతు(డు సం. వి. అ. పుం. 

భారద్వాజుని పుతు(డు. చూ. చరిత. ఆరం 3-262 మొ, 268 వణకు. 

అవగతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) ఇ 

'శలియ(ఐబడీనది, జ్ఞైాతము, 
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వ. ఇవ్విధంబునం బార్భున కువని షదర్థ జాతం బవగ తంఖు నేసి. 

భీష్మ. 1.228: 

అవగతి సం. వి. ఇ. స్రీ. 

తెలిసికొనుట, జ్ఞాశము, 

క. ధృతి యారోగ్యము నొనంగును, ధృతి యజ్ఞ్వల లక్మి. 'కెచ్చు, 
ధృతి గీ_ర్రిఫముఃన్నతి. జేయుం గాలగ త్యవ్క,గతి గలిగిన. గలుగు. 

ధృతి వికార విదూగరా. శాంతి. 4.421 

ఆవగమము నం. వి. అ. వుం. ' 
జ్దారమ + తెటిని. 

తే. అట్లు గృవామేధి ధరశ్రతత్ర్వావగమము, దనకు6 గలుగంగం జేసిక 

తాత కెజ(గి ఆన, శ4-శి' 

అవగమితము సం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

'తెలిసికొనంబడినద్. 

మాలిని, అవగమిత రవాస్యాపాంగ సమ్మ కృ కారా ఉద్యో. 4.428. 
ష్ట వ 

అవగమ్యము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

పొంద (దగినది, 

ర్ సాత్యవ తేయాది మవోమత్యవగమ్య | పకార, ప్రీ. 1.188 

అవగమ్యు(డు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పొాంద(దగిన వా (డుం 

పనిషద వగమ్యాం శాంతి. 5-68: 

అవగాఢము నం. పిణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. దుళ్ళక్యము, దుస్స్పాధ్యము, 

క రవి శశి గతు లుడుగుడు నిది, దివ మిది రాతి యని వనుమతీజను. 

లకు న, ద్రివిజమునినరుల కెలింగ(గ, నవగాఢం బయ నరిధ: 

మయ్య జగంబుల్ , ఆర. 8-25. 

2. చేటు గలిగించునధి, [ప్రమాదకర మెనది. 

ఉ. ఆ కనులాయశాశీ రూపమహిమాతెశయంబు మనోవారంబ్యు 



800 . అవగావానము 
భో,7_క వరాయణుల్ వుళషు లంగజు( డ (పతి కారచేస్టి త, 

స్వీక్ళత లోకు డ ట్రగుట చేటు పురంబున వారి శెప్పుడుం, గా 

కెటులుండు నిట్టి యవగాఢవు. బొత్తు మనంగవచ్చునే 

విరా. లీ-లి£ 

“అవగాహనము సం. వి, అ న. 

1. స్నానము. 

సీ ఆత(డు సరస్వతి నవగావానము నేయు,చుండి యౌశేరువ నోర్తు 
తడువుగ ప్రీ నీళల్తాడంగా జూడ( దనదు శుక్రము నిర్గమించిన, 

శల్య 2-160 

శీ మునుగుట. 

తె. బావుదా నదియం దవగావానంబు సేయం (బభవించె నాతని 

చేతు లవుడు. శాంతీ. 1-170 

3. (ప దేశము, లోపల(జెచ్చుట. 

స సాత్యవ కేయుండు జూహ్నాపీ సలిలావగాహన మొనరించి గారవ 

మున, నింపారు నెలు(గున నిందు రం డనవుడు. ఆశ. 2_118 

“అపగాహాము సం. వి, అ. పుం. 

అవగా వానము. 

క, కమనీయ వాంసకుల సంగమ ళోభిశమైన యొక్క కమలా 

కరముం, |బమదమున చాన నవగా,హము సేయుచు నున్న తన్ను 

నచటం గంటిన్. ఆను, 1-970; ఆర, 6.9885 

ఇఉఅవగుణము సం. ఏ. అ, పుం. 

1. అ కార్యము, చెడు పని, 

చ. ...దంధు కోటికిన్, మనసులు నొవ్వంగా నవగుణంబులకుం బుయి 

లోడ రేమియున్. ఉద్యో, 8ీ_261; శాంతి. 1.929 

శ దోషము, నేరము. 

క. (శ్రీ రత సూత్మ మీవ్క శ్లేరూవుననై న వంశహినత మముగ్తం, 

జేరక యుండం గగ€౬ ఐరి,హారము సేసి తదియేల యవగుణ 

చుయ్యెన్. ఆను. 2-216 
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లి, దురుణము. 
iN 

తె, ...ఇచ్చుచోట్కనై న నవగుణ మెక్కుడై కానణడిన నిందితా 

తుల కిచ్చుట నిషృలంబు, శాంతి. 1-829 

*అవగహము నం. వి. అ. పుం. 

అనావృష్టి, వణపు, 

వ, ,+.ధర్భంబు నడవక ్యవగవోది దురితంబులు దున్తరంబులయిన 

నావోరంబుల దొరకొనని యట్టి చో ద్విజాతు లేమిభంగిం [బాణం 

బులు రక్షీంచుకొనువారు, శాంవి. లీ_.275 

అవచయము సం. వి. అ, పుం. 

శీఆత, తగ్గుదల, తయము, 

ఆ.అర కర్శులోప మవచయ మొనరించు, అళ్వం 1.168 
బా 

'అవజితు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

"గలువంబడినవా.(డు, నిర్ద్ణితుండుం 

కం అవినీతులయి నమువోతు్రుల, కవమానము సేసి మును జయ[దథ 

దంభో,ద్భవ కా_ర్టవీర్యు లనువా, రవజితులయి రొరులచే మవో 

బలులయ్యుున్ , నభా, 1-190 

శ న రై అవజ్ఞ Oren వి, ఆ, (ప్రై) 

అవమానను, తిరస్కారము. 
ఆ. ఉద్దతియు నసూయయును నవజ యును నెలుంగ(డు. 

శాంతి. 5..82, ఆది. 2.177 
ఇ 8 

అవజ్ఞత నం, పి, అం (యి? 

అవమానము, 

సీ ఆసపాటును నవజ తయు నెందును -లేక నర్వధర్మతం। తలోలుం 

డును, " అశ, 1.208 

అవడు దే. విణ. 

నీచము, 

ఉ. పాయక ఉరొముర్ణిన ౦ దవడు( వాములమోవను వారికిం జనుల్, 
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చేయను నేమి కారణము నెప్పుము. ఆది, 2-468 

అవతంసము సం.వి. అ.పుం. న. 

(శేష్టవాచకము- 

మహీ దేవకులావతం౦ంస. ఆది. $-1209' 

అవతరణము సం. వి, అన. 

1. (తీ రాదుల ను౭డి జలాదులయందు) దిగుట, 

వ యాజ్ఞ సేనీ పురసృరంబుగా( బుణగ్రనదీతీర్థావతరణంబు సేసి, 

విరా, 1-180: 

2, (రఛాదుల ను౭డి (కిందికి) దిగుట. 

వ, పురంబున కరుగుదెంచి రాజమందిరద్వారంబు( జొచ్చి రథావతగ 

అంబు సేసి, విరా, ఉ-శీ- 

లీ. తొెల(గించుట్క నివారించుట, 

వ. అకాల భారావతర ణార్భ ౦బు నారాయణుండు యదువంళంబున 

నుదయించుటయు. సభా, 2.2: 

వ. సరనారాయణులు జగదువకారులు జగతీ భారావతరణ కార 

ణులై ఆర, 1-876- 

త కిందికి దిగుట. 

వ. దిలీపుండును దన పితామహాులై న సాగరు లధోగశులు గాకుండ 

గంగావతరణంబునందు యత్నంబు నేసి యశ కుం డయ్యె. 

ఆర్, §్రీ_78. 

అవతరించు నం. అ, కి. 

1, అవరోహించు. దిగు. 

"త్తే == (గ్రక్కున విమాన్క మవతరించి యానన్న యై యతివ యోర్తు$! 

శాంతి. 5-6; అశ్వం 4-24. 

2 భగవంతుండుగాని దేవతలుగాని మనుష్యూకారముతో. బుట్టు + 

వ, యాదవ కులంబునం బుట్టి పురంవరనందనుం డై_ చత రించిన 

నరుండు దోడ్చడ. శాంతి, 6-398. 
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క. లోశేళ నీవు ధరన్హ్య(శ్రీ) కావలిగాంగ నవతరించుట విద్వ,ల్లోకంబు. 

నెప్పు నమ్మూూ,లాకృతి యెట్లుండునో దయాత్మకమూ ర్రీ. 

శాంతీ, 6-85 1 

కి, (వతులు మొదలగునవి) వాలు, 

వ, వాంసావళి యవనీశలంబున కవతరించిన. ఆరం 2-11 

అవతారము సం, వి. అ. పుం, 

1. భగవంతుండు లేక దేవతలు మనుష్యాళారముతో. బుట్టుటం 

సీ, అదితి గర్భంబున నవతార మై వామనాకారమున వారి యడగుట 

యును, విరా, 1-54 

సీ, ...వరావోవతారలీల యతిశయిల్లి. శాంతి, 6-487, మౌన, 219 

2, | పాదుర్భావము. 

వ, దెవదై శ్యచానవుల యంశావతారంబుల వివరించెద. ఆది. లీ_”$ 

కీ, రూపము, ఆకారము. 

క, తరుణావతారధరణీ సురవర నుఠభూజ, సఖా. 2-820 

అవతీర్లుడు నం. విణ. (అం ఆ, అం) 

దిగినవా.డు. 

రి వ్యర థావఠీద్దుండై. . ఆర. 1-858, ఆర, 7-800' 

అవదాతము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1, తెల్లనిది, 

తే. దుర్లభమగు నవదాత వర్ణ ంబు గలుగుట నర్జును డండు, 
ఏ౮. 4146, ఆద 2-81 

అవదానము నం. వి. అ. న. 

+, వి. దోషరహిశము. 

వం ఈ రెం డవచానంబులు నీవును గొంత యొజుంగుదు,శాంతి.1 - లీ4- 

అవద్యత సం, వి, ఆ (స్రీ 

నిందనిత = నిందింపంటబబడ (దగి యుండుట, 
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క, ఉదోగ్రగము (పియవాదిత, విచ్యాపరినిష్ట సంధి విగవా వివాతా, 

వద్యిత దీనానాథ వి,పద్యాపన మాజ్ఞ వెరవు వాటించు. దగన్* 

ఆను. ఠ-క49 

అవద్యము నం. వి, అ. న. 

దోషము, పొపము, 

తే, తగియె మునివర వావావత్వంబు నమ్మవోద్యుతికి వేయ నేల 

యవద్యరహిత. ఆను, 4-6 

నం. విణ. (అ, ఆ అ.) 

నిందింపందగినది, 

క == +(బహ్మ వా తాస్ర్రవద్యము మొదలైన పావవర్గం లెల్లన్. 

గ 
ఇఅవధరించు నం. స. కి. 

1. విను, ఆలకించు, 

వ. *.4.నీవు తొల్లి రచియించిన పద్యంబు గాథఢాదరంబున నవధరించి 

భ _క్షవత్సలుండగు వారివారనాథుండు నీదెన దయాళుండై .. 

విరా. 1-11 

రీ దయతో విను, చి_తగించు, 

వ, రామ[గంథి యనువాండ నాకు నళ్వవిషయంబయిన విచవమణత్వం 

ఇెల్లను గఆ దవధరింపు మని యిట్లనియె. విరా, 1-262 

శ, నెలవీయు, సెలవి చ్చు, 

వ, బహు పచేశంబులు రోసి కౌంశేయులం గానక సంకేత స్థలంబునం 

గూడికొని మా వంర్రించిన తఆజంగు దేవరకు. నెజింగించి యట 

దివ్య చి_త్తంబున నవధరించినభంగి వేయు వారె చనుదెంచితిమిం 

విరా. శ-8' 

శ తలచు ఊహించు. 

వ. ఆతండు మీదివ్వచి త్తంబున నవధరించిన చానిం గాదన శెట్టు 

వచ్చు. (దోణ. 2-185 
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వ, అనినం దపననందనుం డది యట్లుండె నాకు నవాొజంజైన కవ 

_ చంబు నొలిచి యచ్చిన మదీయ చేవాంజు గరంబు వికృతంబగునది 
యేనుని యవధరించి తనిన, | ఆర. 7-878 

ర్, ఎఖు(యగు, శెలిసికొను. [1 CCW. / 2 

సీ, ఆయంబువందు చాలవ ఛాగ మొండి, మూడవ ఇఖాగమొండె 

నం దర్దమొండె, గాని మిక్కిలి సేయ(గాదు వ్యయం బని యవధ 

రించి బుద్ధి నవనినాథ. సభా, 1-46 

6. చూచు, కనుగొను. 

సీ ళోళాగ్ని దనికిన సొగయు నీతమ్ముల నువవన్న వాశ్యామృతోస 

యు కక్తి(, దేర్పుము గానలం దిమ్మరునా(డు వీరాయానము ల 

బడు టవధరించిి సనుయ కాలము సన్న6 జని మయోధను జంపి 

భోగంబులను జహుతాగ్టగములను, యాగంబులను నద్వివోరముల్ 
సలుపుదు మని యూఅడింవ వే. శాంతి, 1-89 

7. దయతో.జూచ్చు అను గహించు. నీల ఆ 13 రన 

శ, ...ఆతండు సిత సరోజ, రేఖ. దలకొనణా a Sy ON లవధ 

రించెను నను లోచనాంచలము ల, ఆర. 4-255' 

అవధానము సం. వి. అన, Ol - “66 ల 

నే ఏకా గత మనస్సు ఇతర వి లనుండి మరలి యుకే విషయము: 

వె నిలిచియుండుట, 

క, +... ఉన్నరూపు చెప్పెద, విను మవధానంబుతోడ. ఉద్యో, 2-61 

2. ఏకా(గతతో వినుట. 

చం ...సరయమి, న్వవన కథావధాన పరదర్పుక దర్పవారా. 

దోణ, 2.884 

లి. ఎచ్చరిక, 

నీ, [ఛావ్మాణు. డొకనికి ఛార్యోలిద్దణు గల,రందొక భామిని యతని: 

హితము నడపెడు నవధాన మెడలి యాతడు వంపు కయు. దాన 

నురపితృకార్యవరత, నడచు. ఆను, క.వీ5' 
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వ, యుయుత్సుం గనుంగొని విదుర సంజయుల నాలోకించి మీర లను 

దినంబును నవధానంబు గలిగి రఛాచవారి యోగశేమంబు లే 

నెట్లట్ల నిర్యహింపవలయు, శాంతి. 1.878 
M౧ 

4. (శద్దతోం జేయు వని. 
ద 

తే, ఎవ్య( డిమ్మువోసురు వధియించు పనికి, బూను నతనికి నాత్మీయ 

భూరి శక్తి, యిచ్చి జయమిత్తు నని యానతిచ్చె నధిప, యాదరం 

బున నాకు జ|కాయుధుండు, 

వు కావున. 

చ. అతులిత విష్ణుళ క్తి సముపాహితమూ_ర్దివి గముస్రలెముగ్ర నం,తత 

భుజశ క్తి నిట్టి యవధాన మొనర్పంగ నీవకావి యీ,శీతి నిత 

రుండు లేడు. ఆర, 4-886, 886, 887 

క్, శోద్ద, జా|గ త్త. 

క, నీవును నవధానముతో, గోవుల మన్నింపు పొతకోటీ కొనగు 

న,తెవిత పుణర్తచరి తము, అాతవెళవునం బోల వెన్ని మైనం 

గుమారాం ఆను, 2-478 

క, ..=నవ్వివులు(డును జిత్తంంబున నవధానము దృఢ ముగ, వనీతం 

గాచికొనియుండె వను ఛాదీశా. ఆను. 2.190 

అవధాయకు(డు సం. విణ. (అ. యికా. అ.) 

వకా(గత గలతా(డ్కు వక విషయామునంచే మనను నిలువువాండుంః 

క. ఆయతికా(డు కావలయు నర,చాయకునకు వాని కల్ల నరులుం 

కేటుం, జేయ. దలంతురు చా నవ, ధాయకు(డై కావవలయు ధర 

ణివు6 డతనిన్, శాంతీ, 2-868 

అవధి సం. వి, అ, పుం. 

f. మేర వొద్దు, మొదలుకోన్ వజకు, ఆనునర్ణముఅం దుహయోగంచును. 

వ, అపత్యార్థీయె యిత్వాకుండును నయ్యుంకువునకు భార్భయగుట 

పు తజన్మావధిగా నొడివి, ఉదో్య్. $_316 
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2. (నమాసాంతముల) నమా_ప్హమగుట్క వఅకు ఆనునర్గము నిచ్చుట. 

ఉ, ++ కా,లావధియయెర గావలయు నక్కట వారికి వారివారికిన్ం 

ఉద్యో 8-898 

8. వేళ. . 

సీ, *.46రణ మొనర్చినగా దె మరణ, మెయ్యది యవధి యింబెల్లవారును 
దెగు,వార కాళది గడనరగ వళముగాదు. (శ్రీ 1-26 

ఇఏవధి(బోవు అ. (కి. 

కష్టపడు, [శమపడు. విరా. 1-181 

(నం. ము, పాఠాంతరముగా నీయ (బడినది. పోళము ఆవిధి(బోవు - అని 

పాఠము) చూ. అవిది(భోవు. 

అవదీరణ సం. వి. ఆ, ప్రీ. 

ఆవధీరణము, తిరస్కారము; అనాదరము. 

చ. ...అట్ట' నేయ కవధీరణ చేసితి యేని వ్మజము౦ం, బనుచు నతండు 

నీవయి నభానరులున్ వినం జూటి చెప్సిశిన్. అళ్యం 1-89 

అవధీరితుండు సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

ఆవమానింనంబడినవాండు, స రాభవింవశడినోనా (ఈ, 

చ ...పవమాన తనూజుని చెయ్టుంబెక్టాడన్ , వితి6గి ధరి తజడ్త యెడ 

వేగమె వచ్చి శిరంబుందన్నె "కీ, 'డ్రైబగల యస్తు శతు నవధీరితు( 

"జేయుట యొప్పుగాక యే,వతిన( నిరోభ వించిన జనావళి నవ్వదె 

నొవ్యదే మరిన్. కరస 2827 

అవధూతము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. కదఅ్పంబడినదిం 

మ, అవనీ చ [కము నంచలింప(గ దివం బిల్లాడ నాశాచయం, బవధూ 

తంబుగ గో(త శై_లనికరం వాకంపముం బొంద, విరా. 2.-26క 

2. వెడల(గొట్ట (బడినది, 

ర్, సదన | త్పకార నిత్యం,బది చాని తెజం గెటుంగు నాత్ము(డు విజ్ఞా,న 

దశావధూతగుణుడై అళ్వ 2-188 
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రి ఎగుర (గొట్ట (బడినది. 

వ. వాశావధూతంజై న పతాకయుంబో లె, సభా, 2-917 

4, వంగ(గొట్ట (బడినది, 

వ. మటియు నక్కుమారుం డొక్క యెజ్ఞని ఫలంబు దన దథఠీణపాణి, 

తలంబున నందంద చఅచుచు నది నేలంబడి యెగయం బోయిన 

వలనికి వాలుచు వాశావధూతంబై.న జాలవృక్షంబునుం బోలె 
నొప్పుచున్న నమ్మునిపు|తునందు నా వాదయంబు దద్దయుం 

దగిలినయ ది. ఆర, 8-106. 

అవధూత సం. ణి. స్రీ. 

నిరసనము, తాగ్టగము. 
ర శోక మచాద్యవధూతి, వ్యాకోశ వి వేకభవన హరివారనాథా. 

ఆను, ల-]' 

అవధ్యత్వము సం, అ, న. 

చంపరానితనము. 

వ. =. ,సతష్టవతీ వివావాం బొనర్చుటకు మా తండి మెచ్చి యవధ్య' 

త్వంబును స్వచ్చ ంద మరణంబును నిచ్చినవా(6డు ఖీష్టుం లీ-416: 

అవధ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

. చంపంబడనిది, 

వ. ...అతనికి నకయ తూణీరంబులు నగ్ని దేవుం డిచ్చిన యభఖేద. 

రథంబును నవధ్య రథ్యంబులుం గలవు, కర్ణ. 1-286. 

అవధ్యుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

చంవందగనివాండుం 

(కృష్ణుండు ధరత్తిరాజుతో) 

వ. [కూరాత్ములగు కౌరవులెల్ల వారికి వధ్యులు గాందగుదురు, నీకేల, 

యవధ్యులైరి, పాపాతరకులగు పాంసకులం కాముల నెట్ల ట్ర నిర్వి; 

చారంబుగా వధియించుట క_ర్తవ్యంబు. ఉద్యో. 8-87 

2. చంపళక్యము గానివాండు, 

ప. అమ్మవోదేవికి నద్దేవుం డిట్టను దైత్యులు సుందోపసుందు లన 



అవనిజము 6 09: 

నిర్వురు గలరు. వార లవార్యభుజ వీర్యశార్య సంపన్నులు నస్త్ర, 

శస్తా౦వధ్యులు. ఆను, 4-4లిక్. 

అవనత సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వంగినది. 

అరి ఘనలజ్ఞావనతయెగు నక్కన్య. ఆది. 8-88 

అవనతము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

వంప.(బడినది, వంగినది, (కిందికి వంప(బడీనది. 

లజ్ఞావనతాననుం డగు సుశర్గ్శ, విరా. 3-286; 

వ. ఇట్లు పుట్ట ంబని యేమి యను వచనంబులతో. దిరుగుడు వడిరి. ధరశ్హి 

నందనుండు లజ్ఞావనత వదనుండై యూరకుండి, శాంతి. 1-లీర4. 

అవనతుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వంగినవాండు, (కిందికి వంగినవా.డుం 

వ, వినయావనతుండనై లలాటోపరిభాగంబున నంజలిపుటంబు ఘట్ 

యించి. విరా. 1-18; శల్య, 2.297; ఆను. 1-877. 

ఆవనము సం. వి అ.న, 

రతణముు కాపాడుట. 

మాలిని. త్రిజగదవన నిత్య కిడనోద్య| త్పమోదా, 

విరా. 8-239; ఆను. 3-847 

అవని సం. వని, ఇ. ప్రీ. 

భూమి, నేల. 

పీ, బలు విడి వాండు వై; నడరిన జరగక యవన (గుంగి నిలుచు. 

విరా. 2-16. 

అవనిజము సం. వి. అ, పుం. 

1. చెట్టు. 
క. చనియెన్ రోమళుండు నవనిజమువైక్ వెసన్. శాంతి. శీ-221 

2. వృతము- | బహ్యావనమునందలి వృతము- మవాదవాంకార పంచ; 
399) 



B10 అవని నాథుడు. 

త నా్యా తాది సంఘాత రూస మైన దేవాములే వృక్షములు గాం జెప్పం 

బడిని 

తే. కొన్నిటికి. బంచవర్ల ముల్ గుసుకు ఫలము,లందు. గొన్నిటి కేక 
వర్ణాంచితంబు, లవనీజములు గొన్నిటికి నవ్యక్త వర్శ్కకములు 

సౌరభ్యమాధుర్య నమధికములు అళ్వం 2-56 

అవనినాథుండు సం, వి. అ, వుం. | 

రాజు. | విరా. 2.7 

ఆఅవనిపుడు సం. ని. అ. పుం. 

రాజు నభా, 2.24 

అవనిభృత్తు సం, వి. త్. పుం, 
కోండ, పర్వత ము. . 

ఉ. నీ వలమూంవు లావు మును నేల వహించిన నాగకూర్చు గో, (శా 

ననిభృద్దిశావరుల కారయ నూజటపట్టుగా దెం విరా, 2-193 

అవనీకాంతు.డు సం. వి. అ. పుం. 

రాజూ, ఏరా. 2-20 

అవనీజము సం, వి. అ. పుం. అవనిజము. 

చెట్టుం విరా, తి-28; శాంతి, 1.68 

ఆఅవనీనాయకు(డు సం. వి. అ. పుం, 

రాజు, a విరా. 8-181 

'అవనీవల్ల భు(డు నం. ఏ. అ. పుం, 

రాజు, విరా. 2-12 

అవనీశుండు సం, వి. అ. పుం. 

రాటు విరా. 2.1568 

అవబోధము సం, ఏ. అ, పుం. 

1. మేలుకొనియుండుట, 2. జాగరణము, శీ. శెలివి, 4, వివేకము. 

“క సమవబోధ నిరంతరావిచాళ్యాధీనా. శాంతి, 1-899 
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ర్ తెలిసికొనుట, 

వ. ధర్మంబు బవు[పకారంబై యుండు దదీయ నూజ్ళూగతి దురవ 
బోధరబు గావున (శుతి పమాణంబుల వలనను వృద్దాచార నిదర్శ 

నంబులను నెతింగికొనునది. ఆర. 5-61 

అవభృథము సం. వి. అ. పుం. 

1 యజ్ఞము కడపట నూ్యూనాతిరిక్త దోషపరివోశార్డముచేయు కర్ణము, 
2, యజ్ఞమునకు ఆంగమై దాని కడవటం (యజ్ఞానంత రము) "జేయు 
స్నానము, లీ, యజ సమా _ప్రియందు యాజకుంతును యజ్ఞ పరికర 

ములును స్నానముచేత నొందు, శుద్ది. 

ఇ. ,..పంకజనాథధ యొకండు రాజసూ,యావభ్ళథంబునందు శుచియె 

చెనుపొందిన వేణి వట్టి యీ, యేవురుం 'జూడ(గా నభకు నీజ్చెం 
గులాంగన నిట్లానర్తు శే. ఉద్యో, 8-110 

తే. ఆక లేక యెవ్యాని . జలాళశయమున, మండువేనవి యందును 

మనుజకోటి, యవభృథస్నాన పానంబు లాచరించు, నత (డు 
వొంద(డు విషమదురాభిగతులు. ఆను. 2.3856 

ఊఉ ==. రాజనూూయా వభృథంబునందు వనుధామర మంత పవి[త 

వారిధా, రావళింజేసి పావనములై న శిరోజములం దెమల్చి పాపా 

వవాు. డీడ్చి తెచ్చె, నభా, 2-216 

ఇఅవమతి సం. ఏ. ఇ. స్రీ) 

అవమానము, తిరస్కారము, అనాదరము. 
క, మన్నన కుబ్బక యవమతి,దన్నొందిన (సుక్కంబడక ధరణీకుకడన్ , 

మున్నున్నయట్ల 'మెల(గిన, యన్నరునకు శుభములొదవు చాపద 
లడ6గున్ = విరా, 1.18989; శాంతి, 1.18 

అవమతు(డు సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

అవమాసనింపంబడినవా(డుం 

క, *..పవ్నిత చార్మితులైన పరమద్విజు లి ట్ట్రవమతులై కోపించిన్క 
నవనీళుల కేలకల్లు నాయువు సిరియున్. విరా. 6_278 
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అవమము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తకు, వయయినది, అభమము, 

క, ఆవమానానవామగు న్మీయవమ కత్తిియ కులంబునం దిం కిట. 

పు,ట్లువు గాకుండెడు నత్ష మ,నువు (వావ్మాణ కులము నంద 

య య్యెడు నాకున్. ఆర. 1.984. 

అవమానపడు అ, క్రిం 

"తే, ...అన్నాతి పలుకు దద్ద యవమానవడితి శాంతనవుచేత,నవర 

జన్మంబునందైన నతని జంప నేను జాలుటకైై యిట్టిదాన నై తి. 

ఉదోోం 4-868. 
ఆవమానపాటు వ, (ఇ అవమావవడు) 

ఆవమానపడుట. 

స్తీ +..మున్న వమానపాటు -గీ- దుఃఖసాటు గలిగి తొడరంగ వచ్చిన. 

వారు గాన యల(తి(బోరు. ఉదో్యో, 4-257 

ఆవమాన పెట్టు స |క్రి. 

ఆవమానించు, భంగ పఅుచు. 

సీ. 4+-ఇప్పొ_ల్రిందలవట్టి యీడ్చి శెచ్చి, నభలోన నట్టు దుశ్శాసనుం. 

డవమాన వెట్టంగ నచ్చట చెద్ద లెల్ల బలుకకయుండ, 

ఆ ్ళ, 1-168; న్వర్ల =. 5. 

అవమానము సం, వి. అ, పుం. 

1. తల. వంవు, అగిరవముం 

త. మీ రొండెక నరుని. గొలిచి, మసలి వర్తిల్సి మానావమానము' 

లకు, నోర్చి యడకువతోడన యునికి యరిది. 
విరా, 1.118; శాంతి, 5.267 

2. పరాభవము, 

క. తానును నన్నయు నయ్యాస్థానము్శన నుండి పవన తనయుల. 

డసవహాన్టి, బై న మనోవల్లిభ యవ,మానము నా సింవాబలుని మద 

'జృ ంభణమున్ విరా, 2.132: 



“అవమూన్యుండు 818 

*అవమాసనించు సం. న, కి. 

1. అవమానవజచు, పరాభవించు, 

క. ఆ నరు( డెప్పుడు మము నవ్కమానించుచు నునికి(జేసి మను కేశ్వుర 
కోోపానలము సంశతము మా, మాననముల( బొదువ నతని 

మార్కొను కడయశకసన్, (దోణ. 1-218 

2, న్యూనత యొనర్చు, తక్కువ వజచు. 

వం ,...తన తపోభిమానంబున మవార్దుల తపంబు లవమానించి పలికిన 

నయ్యయాతి గర్యంబునకు నహింపక యిం|దుం డలిగిం 

ఆది, లీ-211 

అవమానింపంబడు స. (కి. కర్ణ. 1వ. 

వరాఖథ పింపంబిడు, 

వ. ఆబ్బంగి నవమానింపంబడినవా(డు గావున ఛా_ర్త రాష్ట్ర కులధూమ 

శకేతువగు కపికేతువు దో(ె. విరా. 419656 

“అవమానిత సం. వి, ఆ, స్రీ 

చ. ఇది యుచితంబు గాదనక యిక్కురుముఖ్యులు సూచుచుండ 
దు,ర్మదు(డయి వీడు నన్ను నవమానిత( జేసెడి. సఖా. 2-219 

అవమానితుండు సం, విణ. (అ. ఆ. ఆ.) 

అవమానింప (బడినవా(డు, 

(భీముడు) శే... కర్టు,చేత నవమానితుండయి చిన్న (బోయి, 
|రోణ, 4.286, ఆది, 6-219 

ఉవమాన్యు(డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ,) . 

1. అవమానింపంబడినవాడుం 

ఉం = *=*స్కొమమ్మున నెల్లవారి నవమాన్యుల( "జేసె నమాన్యు. డంచు 

రూూతముున భీష్ముంజూచి బలగ ర్వాతు( డిట్లని పల్కె నళ్కళతోన్. 

సనా. 2-89 

2. అవమానింపందగినవాండు. 

మ. అవమాన్యున్ సభలోన మాన్యు(డని సౌవోర్టంబునం గారప్క 



814 అవయవము . 

స్థవిర _పేరణ నిన్ను( వాండుతనయుల్ తప్పంగం బూజించిరి?... 
నభా. 2-68. 

అవయవము సం, వి. అ, పుం, 

1, శరీరములోని భాగము (కరచరణాది) 

వ, వనును,.. లలా టోపరిభాగంబున నంజలివుటంబు ఘటియించి: 

నయనంబులు నవయవంబులును (పమద వాప్పు సలిల నిలులితం 

బులును బులక పటల పరికలితంబులునుంగా వంతంత నిలిచిన 

న ద్దేవుండు... నిరా. 1-18 

వీ ఒక చానిలోని భాగముః 

వ. బద్ద పరికర కూబరాక్షయుగాద్యవయవంబును. విరా. లీ 14షీ- 

వ. [పాకార గేవుర (పాసాద (పముఖ వివి ధావయవంబులు. 

ర్డ 1-268" 

వ, ...సంభీవిగహ యానానన దై పధిభావ నమ్మాశయంబులును 
మొదలుగా వలయువానికి౨ (దికోధంబులగు నానావయవంబులు ౦ 

గలిగి, శాంతి, 2-208 

అవరజ సనం. వి. ఆ. స్రీ 

చెల్లి లు 

భువనై కదీవకుం డగు, నవితృనకుం దనూజ మణియు సావి తికి 

నే నవరజ నవినయ నర్జిత, నవనీశ్యర వినుము తపతి యను సుర 
కన్యన్ . ఆది. 7-80" 

అవర జుండు సం. బి, ల పుం. 

తమ్ము (డు, అనుజుండు. 

వం అనిన విరాటుండు పాండచావరజున కిట్టని యె, విరా, 1-26... 

అవరతము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఆ(గివది, ఉడిగినది. 

క, ...అచల స్థిరు౮డై పరము ధ్యానావరతేం[దియ వృత్తి నున్న 
వాని శమీకున్ + ఆది, 2.171 



'అవల' ' 815, 

'అవరుద్దము సం. విణ. (అ. ఆ. అశ) 
వ. ఇట్లు పా"డవబలంబులు జలధిరంబులు శ లంబు గవ్వు కరణిం. 

గు భసః భవుం బోదివిన దృష్ట పథం బవరుద్ధం బగుటయు నతండు 

. చెగియె నను దిగులు మనవారికిం బుట్టు న ట్ర్ యెడ [దోణ 1-808. 

అవరూథి నం. విణ. న్, (న్. నీ న్.) 

.,, కవచము ధరి పనీవాండు (వ్యతి-వరూథి) 

॥ చ. రణళూరుతోడ ధీ,రునకు వరూధథికోడ నవరూరథికి సజ్జనుతోడం 

గఫ్ట దుుర్జనునకు నెస్వధంబునను సఖ్యము దా నొడంగూడ నేర్చునే, 

ఆది వ్_ఏ0 1 

అవరోధించు సం. న (కి. 

ముట్ట డించు . 

వ. దురోన్గ్రధన యుయుత్సు దుళ్ళానన వికర్ణ జలనంధాదులై నో 

ఛార్త రాష్ట) లనేకన్భపకుమారనవాతులై పొంచాలపురం బవ. 

రోధించిన. ఆది. 6-69 

వ కామగమనంబయిన తన సౌంభకంబను నగరంబుతో నన్నద్దుం. 

డయివచ్చి ద్యారవతీపుర౭బు నవరోధించి ఆర, 1-150 

అవరము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
> 

రంగు లేనిది. 

క. జనవర శుక్రము లోహిత,మును గృష్టమ నైన వర్ణముల నుర 

మొం,దును స_త్త్యరజ స్రమముల, యనుసారంబున నవర్గ్ణ మయ్య. 

నవికృత మె. శాంతి. 6-14. 

అవర్థనము సం వి అ. న. 

కీడు దుఃఖము, 

ఆ. ...నీచ దుర్యోదనా,దులకు వర్దనమును నలఘుల్నిన, పాండు 

నందనులకు దండితారుల కవ్కర్ధనము నిట్లు సేయందగునె విధికి. 

ఆర. 8.18౬2 

అవల దే. వి. 

(బేశ్యము నందు ఆనంతరము) 

| 



618 | అవల( (దోచు 

క్ర వాలము్ములు దాం ధరన్, వాలు భటుల జాచి యొడలు 

వడ(కల మేనుల్, మూలగ దము చదాశకయును, నాలము 

సాలింది కోంద అవల. జనంగన్ విరా. 5-62 

ఆ. కవుల మూంటి కవల నవల యమూగ/టిక్రి నివల, 

(వేజుచోటు-ఇతర స్థలము) భీమ్మ. 1-21 
ఠి / 

శ. కవదొనలును గాండీవము, నవల నిడం బనువు ముందరరదము 

&ిగు మేన విదహ డిగియెవ, శల్య. 2-883 

అవల((ద్రో(చు చే. స, కి. 

తిరస్కరించు, ధిక్కరించు, |తోసివుచ్చు, 

సీ శేతనంబుల మణి[వాతంబు రోచులు రవి కిరణంబు అవల. (దోవ 

థీమ్మ. 1.104 

ఇఉవలంబనము సం. వి. అ. న. 

1, చేపట్టుట, వూనుట, 

వ, (అర్జునునకు) ఆతనికి రణోత్సావాంబునకుం గారణంబై న స్వక 
ర్యావలంబనంబు వదలం దగమి 'దెలియుటకు వలయు వాక్యం 

బులు పెక్కు. లుపన్యసించి, ఖీష్మ, 1.200 

ల. ఆధారము, (పావు, ఆశయము, 

చ. ..అనఘ యెలుంగు దున్నత గుణాఢ్యు (డవున్ భరళాన్వ 

యావలంబను(డవు నీవ నిన్నాళకండు పంచెదం జేయుము 

మ।త్సీయంబుగన్, ఆది. 4.219 

అవలంబనుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆ ధార మైనవా(డు, [(వావైనవాండుం 

భరచళాన్వయావలందినుండవు, ఆది. 4-219 

ఆవలంబము సం. వి. అ, పుం, 

ఆధారము, పాయు, ఆశయము. 

వ. అగ్ని దేవుండు గరంబు నంతసిల్లి కమలజు వచనం బచలంబంఖుగా6 

బెద్ద కాలం బుండి, . ఆది, 2-250 



'అవలిప్రు (డు 817 

“అవలందించు నం. స. కిం 

1. పట్టుకొను. 

వం .. అంతకుమున్ను సన్నిహితులై యున్న కృతవర్ణా కగణబును 
సాతక్టకి హస్తంబును నవలంబించి యూరక వెడలె. ఉద్యో. 8-411 

వ. తచ్చరణంబులు గరంబుల నవలంబించి (పణతి యాచరించి కోలు 

మొగి చియున్న. ఆశ్వ. 1-168, సౌ పి, 2-48 

2. ఊంతగాయగొన్కు ఆధారముగా (గపాంచు. 

వ, అ య్యనురవరుండు దశవిశిఖంబులు రయంలున నురంబన 

[గుచ్చిన మూర్చవచ్చి యమ్మేటి జోదు శేతుదండం బవలంలించి 

వ్య అలోనన శెలిసీ,.. [దోణం £.150, 161; ఆగి 274 

శే. పూను. 

వ. తత్కాలజనితంబయిన ఖేదంబునం దొరంగ సమకట్టు అఖాషుజలం 

బులు మగుడ నింకించుచు నిట్టూర్పు లడంచి ఇర రన్టం బవలందించి 

యిట్లనియె, విరా, 1-78 

వ. పొను(గు వడ్డ యగ్గి వేండిమి వోని వాడిమితో దుర్య్వోధనుండు 

థె ర్యం బవలంబించి, కర్ధం 1-17, శాంలి. 8-428 

4, [గహించు, చేపట్టు- 

వ. ఆచార వరిపొటి యవలంబించి యి ట్లుపా ధ్యాయ వరణంబు 

"సీసిం.. శాంతి, 6-265 

వ. తపంబు ననేక యోగనమాధి నవలంబించఛి. ఆను. 1-€54 

వ, ఎప్పాట ధర్మంబగు మార్గం బవలంబించి రాజ్యత ౦| తంబు నడపి 

యెశుభంబునం దొడరక జయింతు. శాంతి. 1- శిశిర, ఆశ. 2.187 

క. ఆశయించు. 

వ రజ_స్థమోదూషిత9బుగాక కేవల సత్ర్వాధిష్టితంబయిన జ్ఞానంబున 

నన్నవలంబితిచునది. ఆను. 1-879 

“"అవలిప్తుండు సం, విణ. (ఆ. ఆ, అ.) 

పాయంయబడిన చా(డు, లిపు (డు. 



818 అవలీఢథము; 

అవలీఢము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

లీఢము, 

అవలీల నం, వి, ఆ. (+ 

చులకన అనొాయాసము. 

క, వివిధమ లగు లక్ష్య'బుల నవలఠీలం దునియ నాట నవియ(/గ 

=. నేయున్. విరా, ౨5-19" 

రా . ఏది ధృష్టద్యుమ్బు జే్తెర |దోణుమై, నడరిన నవలీల చాత 
డతని, ఘన శరాసనము( | దిఖండంబుగా. జేసి. ఖీమా 1-256: 

క. భవవర్దన నిలయంబుల, నవలీలన పరుస | బవాడాయన విష్ణు(డనన్, 

' శివం డన 'నిర్య_ర్తింతును, భువనంబుల నేన చూవె భూరిమహిమ 

లన్. అక్ష. 8-43 

ఆవలుంచించు నం. సన. కి. 

చెటుకు, ఉత్చాటనము సేయు, ' 

వ. ...ఓక్క జట యవలుంచించి వేల్చిన. ఆర. 8-287 

అవలేపము సం.వి. అ. పుం. 

గర్వమ, పొగరుబోతుందనము 

సీ, ,.. మత్సము లెవ్వరును నెందు లేరని యత్యవలేవ యుక్తి నాడిన. 

ఆను, ల్-5080- 

అవలోకనములు నం. వి. అ. న. 

చూచుట. 

వ. బిహ్ముపశార పాదప గుల్మ లశావలోకనంబులను... వినోదిం 

చుచు... విరా. 1.147 

అవలోకించు సం. స. కి. 

1. చూచు 

వ. ఇట్లు సంభావించి పాండ వాగజు నవలోకించి. . విరా 3-221 

2. పరికించి చూచు. 

వ. ...అతండును ననిలనుతుండునుం బరన్పర మూర్తుల నవలోోకించి 
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యుద్ద్ధరంగంబు మన్ను ఫాల పదేళంబుల ధరియించి. విరా, 2-16 

అవశిష్టము సం. విణ. (అ, ఆ.,ంఅ,) 

శివము. చూ, కిషముం 
టబ అ 

అవశేషము నం. వి. అ. పుం. 

మిగులు, శేషము... 

క. (పళయాంతకుండు బడజాానలమును మృత్యువును చెదిరినం గె 

శవడన్, నిలిపినను నిలుపు మార్కొంని, చెలంగిన నరుళరముల నవ 

శేషము సేయున్. విరా. 4-106: 

అవశ ్యంభావి సం. వీరా. (న్, నీ, న్,) 

తప్పక సంభవించునది. 

అవశ్యము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

ఆనివార కము, తప్పనిది, మానంగూడనిది. 

చం ...అఆధర్ము వునందు( జి త్తముం, దగులదు నాకు నెన్న(డును ధర్మ్ము 

వవళ్యము నట్టు కావునన్. ఆడి, 7.250 

కి. విణ. 

నిశృయముగా, తప్పకుండ(గా. 

ఉ వచ్చినవాడు ఫల్లును( డవశ్యము గెల్లు మనంగ రాతు 

విరా. 4-284 

వ. ఇతని వచనం బవశ్య్యంబు 'నలంఘనీయంబు. ఉద్యో, 1-885 

అవషంభము సం, వి. అ, పుం. 

అవల౦బనము, ఊత, 

శా, సీవున్ ధరగావిరోధులై న జన తానించా్యతులం బుణ్యమా, గావ 

ష్ట్రంభము దేజరిల్ల నృపవంశాచార మొప్పార... శాంతి, 1.268 

అవసన్నము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

సమర్ధము. గానిద్కి శ క్షి లేనిది, ఆవదనొందినది. 

చూ. అవసన్ను (డ. 



B20) అవసన్ను (డు 

అవనన్ను(డు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సమర్ధుడు గానివాండు, కి లేనివాడు, ఆపద వొందువా(య, 

వ, ఆనీవామానుండయి డై పపరుండయినచా(డు సీరిలోని యాన 

పా|త్రంబునుంబో లె నవనన్నుం డగుం గావున. ఆరు 1-286 

“అవసరజ్ఞూండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

చూ. అవసరము. 

అవసరము సం, వి. అ. పుం. 

వ. అవసరోచితంబులగు వినోడంబులం (బమోడలబు పుట్టించుచు, 

విరా, 1-78, ఉదోస్థం 1-809, ఆది. 1-115 

"లి. అవకాశము. 

"ఫీ ధనిక గృవాచ్యారమున( జతివోకి త,మ్మా్యాగంగనుండి దైన్య 

మున దుఃఖ, లే=- వడుజనంబులు బోగ కపరత( దొల్లి, మాన 

నీయుల కవనరమీనివారుం ఆను: 5-107 

(ఆవసరమీని వారు కా తమ్ము. గలినికొనుటకు అవకాశము గల్పింపనివారు) 

అవసాదము సం. ఏవ. అ. పుం. 

1. తుదముట్టు, ముగియుట, 2. నాశము. 

అవసాదితము నం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

తుదము ట్ర ౦ప(బడినదిం 

కం వాదైన యా శితత్వము, నీదగు చిత్తమున గళ్ళి నియమ 

యేనిన్ , సాదరఫణితుల న న్నవ,సాదిత సమో్యహుయగాం (ఐసా 

దింపు తగన్. “ఆర, 4-268 

అవసానము సం, వి. అ, న. 
తుద్కి ఆంతము, ముగియిక. . 

వ ధా_ర్త ఠామ్హళిలకుం గాలావసానందబై న యట్లు సమయ కాలావ 

సాన ంబయ్యె, ష్ వీరా. 2-886 
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అవసాయకు:డు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

నశింప౯జేయు వాడు. ) 

ఉ. ...ఫోరసం సారో దుశాడురూవదవసాయక, భీమ, 2.408. 

అవసితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ,) 

ముగిసినది, సమా ప్ప్తము. 

సీ, = = .పుణ్య మవసితమగుడు మ ర్హ్యత్యమొందవత్తురు. ఆను. 5-16" 

అవస్థ nO e వి, ఆ, స్రీ. ' - 

1 సిటి, 
© 

క, ఆనుచుం దొరయాడు న|శుల, మునిగిన మోమతని వశమున 

"జేర్చిన న,వ్వనిత యవస్థయ శాల్పుచు, ననిలనుతుం డడలె డెంద 

మలమట(బభొందన్. విరా. 2-222: 

2, దుస ఎతిః దురపస్థ. 

వ. శాల పఠ్యాయంబునం గారవులకు( గడవరాని యపస్థ్ర వచ్చె. 

ఉద్యో. 2.198; శాంతి, 5-897 

క్, మున్నిట్టి శఅ(గు శోకం, బెన్నండు దా ననుభవించి యొజు(గ 

దకట నేం డన్నెలంత యల(త "పెల్లున్న నెన్నియవన్లలకు వచ్చి 
గా థి 

'యెట్ల య్యెడివోం సౌ వి, 2-19 
య అవా 

శీ. న ర్వావస్థలు, 

ఆవస్థాద్యయము ఇ 5, నుఖము బీ దుఃఖము. 

అవస్థాత యము ; మేం జా_గదవస్థ 2, స్వప్నావస్థ తి సుషుపావస్థ. 

అవస్థాచతుష్టయము (వేదాంతము) : 1, జా[గత్తు 2, స్యప్నము శి 

సుషు ఫి 4, మోక్షము (వైద్యము) 1. బాల్యము 2. కామా 

రము లీ. యావనమూ 4. వార్థ క్యముం 

(వం చదశ పర్మంతం' బాల్యమ్, ఆతింశద్యర్గం కౌమాళఠమ్,. ఆసంచా - 

శద్యర్ష ౦ యౌావనమ్, తత ఊర్థ కం వృద్ధత్వము 

అవస్థాపంచకము (యోగము) : మేం అవిద్య 2 అసిసైత, కీ, రాగము: 



422 అవవా_స్తము 

అవసన్థావట్క_ము : 1. పుట్టుట బి, ఉండుట 5. పెరుగుట 4, మాజుట 

ల్, తీణించుట 6. నించుట. 

(కాయశేఒ_స్టి వర్ధతే విపరిణమలేఒ వక్షీయ తే నశ్యతి) (నిరు క్త) 

అవస్థాన ప్రకము : 1. గర్భము 2 జన్మము ల. బాల్యము 4. యౌవ 

నము ర5, ముసలితనము 6. మరణము 7. నరకము, 

అవస్థాష్షకము : 1. కౌమారము 2. పౌగండము ౨. వైకోరము శీ, 
“ఉయొవనము ర్, అాల్యము 6, ఈఆారుణ్యము {Pp వృద్ధత్వము 

8, వర్షీ య_స్త వము ' | 2 

(కౌమారం పంచమాబ్దాంతం పాగండం దళమావధి, 

వైళోర మాపంచదశాత్ యౌవనం తు తతఃపరమ్, 

ఆపోడశాద్భ వేదాల స్తరుణ_న్తత ఉచ్యతే, 

పృద్ధస్తు స్త తేరూర్ధ్వం వర్షీయాన్ నవతేః పరమ్- స్మ తీ) 

అవస్థాదశక ము (అలం): 1. దర్శనము 2. మనన్ఫ్సంగము శీ. నంక 

లము 4. జాగరము ల, కార్భ కిము 6, ఆరతి TT. ఆలజ్జ 

8. ఉన్మాదము 9, మూర్భ 10. మరణము, 

(జ్వరము, సంతాపము కలిసి ద్వాదశావస్థలని కొందటు) 

'కో, స్వాపావస్థం దిక్ళతిక, దీపిత వాటిల్లునవుడు. డెలి వెడలక శా, 

'దీపించు( బురుషు6 డిమ్మెయి, చూపు |పబోధంబు పరమనూక్ష్యృత 

పు తా. - శాంతి, 4.826 

తే, అని జపించి సర్వావస్థలందు నను వి,శి్షభక్రి ననున్యరించిన 

యతండు, నకల పాపంబులను వాసి శాంతినొొంది, యవ్యయానంద 

పదమున నతిశ యిల్లు. శాంరి. 4.249 

అవహ సము నం. వి, అ, పుం. 

ఆవవాస్హము, వాన్తవృష్ట భాగము, చేతి వెనుకవై పుం 

చ. చ. ..,ఖీము-డును,...సారథిం జఅచె( చా నవవా_మునన్ వనుం 

ధరా, తలమున€ (దెశ్లె సారథియు, ఆది 5_177 

అవహిత సం. వి, =D స్రీ 

ఏకా[గచిత్తురాలు, సావ ధఛానము గలది. 



'ఆవాచ్యము 528 

వ. శివుండు శై లేం[ద తనయతో ధరగ్టంబులు మణీయు నెటింగించెద 

నవహాతవై_యాకర్ణింవు మని యిట్లనియె 
ఆను. శ్. 29; అళ్వ. 2.96 

'అవహితము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 
ఉంపంబడినది, సావధానముగ నున్నది. 

'క, అనిమివషనాథున కి త్తణీ, నను[గ వాము సేయవలయు నవహిత 

బుద్దిన్. ఉద్యో, 1-181; దోణ. 1-10 

“అవహితుడు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. సావధానము గలవా(డు, 

వ. ధృత రామ్షు9ం డవహితుండ్రై యడుగం చా నయ్యుధిష్టీరునకుం 
జెప్పిన భంగులు నతండు వానికినెల్ల నుత్తరం ఓిచ్చిన -తఅంగును 

నెణీంగించి. - ఉద్యో. 2-117 

వ. ఆవహితుండవయి యాక ర్హింపు ముం శాంతీ. 8-960 

2, ఏమలుపాటు లేనివాండు. . 

క, ధృత రాష్ట్ర కుమారులు నవ్కహితులై. పాంచాలు మీ(ద నేసిరి 

సాం దాతత వాణ | పకర తిరో,హితమై రవికిరణజాల మేర్పడ 

కుండన్, ఆది, 6.72; శాంతి. 56.117; అళ్వం 4.174 

అవాజ్య్మ ననగోచరు(డు సం. ఏణ. (అ. ఆ, అ.) 

వాక్కునకును మనస్సునకును విషయము కానివాండు, చెప్పను దలం 
పను శక్యము గాని వాడు. 

| వ, అనేక (పకారంబుల వవాజగ్రనన గోచరుండగు నప్పర మేళ్వరు( 

(బస్తుతించిం [దోణ. 2-868 

అవాచీనుడు నం. వి. అ. పుం. 
జయ ల్సేనునకు వ్రైదర్భియైన సుశవనునకుం బుట్టి నవా(డు. ఇతనికి 

విదర్భరాజ పుతియన మర్యాదకు నరిహుండు పుళైను, ఆది. కీ=శ్తీ 

అవాచ్యము సం, వీణ. (అ, ఆ. అ.) 

చెప్పుటకు శక్యముగానిది. 



624 అవా పము. 

వ, |ఏవ్మా విద్యా విషయంబు మాబోటి వారికి న వాచ్యం వై యుండు. 

ఆర, 5-52. 

అవాప్రము సం. విణ. (అ. ఆ, అం) 

[పాపించినది, పొంద (బడినది. 

క. అనఘ భవత్సుకృతంబున, ననిమిన లో కాభిగమ మవా_న్తంబయ్యెం 

జను చెముడా విమానము చ,య్య్యన నెక్కుము, ఆర, 6-127" 

అవాప్తి నం. వి. ఇ. స్రీ. 

(వెప్హిం పొందుట 

క. గురు శు ళూసషయును [ఐవాగ్రకుల భజనము న్యాయురచా ప్రి/ 

జేయు, శాంతి, 4.119" 

అవాప్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పొంద(6దగినదిె, 

సుసంవిద వాప్య, శాంతి, 6.622: 

అవారణ సం. బీ. ఆ, (స్రీ, (అవారణము) 

అడ్డు లేనిది, నిరాటంకము. 

చం ...నీ, వదన నరోజ సౌరభ మవారణ నన్నును | గోలనిముు. 
విరా. 2-121 

అవారితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

l. ఆడ్డ గింప(బడనిది, వారింప(బడనిది, 

చ. వవజభవ | పభావు( డగువాని వసిష్ట నపత్య శోక మ, వ్వననిధి. 

తోకన ముంచిన యనారితనత్తు కడు. ఆది, 4-87 

28 అధికము 

క, భూరిభుజుం డర్టును( డతి, శూరుడు దన య స్త్రవిన్యం జూవంగ 

రంగ, | శ్చారంభుండయిన నతని న,వారితముగం బొగడు . జన 

రవం బిడి యధిపొం ఆది, 6.22: 

ళో 8 శేనవంతుములా వాఛ;ః శు ళువుః | వేవశేరితాః, 
న 

"తేన శ బేశమవాతా పూర్ణ శుతిరథా | బవీత్ 

కిమేప సుమవోధ్యనిః 



అవి 625 

శో, ఏష పార్టో మహారాజ ఫాల్లునః పాండునందనః , . 

ఆవతీర్ణ న్స కవచ వ్రతై 9న సుమవోస్వనః, 
వరా. ల్ మజా 

నం. భా. ఆది, 1కిర్, 18, 14, 16, 18; 

రా 

సీ. ...అనేక వివ. -తే- *.*.వరుల కతిథిజనులకు నవారిత ముగ 
దండి వని నిష్టమృష్టాన్న దాన మొనర( జేయు చున్న దుర్మాను€ 

డన్ సిద్దమునియు, వచ్చె నతిథియై భోజన వాంఛంజేసీ, *. 

ఆది, 5-17 

అవార్యత సం, వి. ఆ, స్తీ. 

అనర్షళత్వము, 'వారీంవ నలవి కాకుండుట. 

చ వినుము కుమార విపు భుజవీర్య మవార్యత( 'దేజరి లె డుం... 

కర్ణం 1-16&: 

అవార్యము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

వారింపనలవిగానిది, అడ్డ గెంప శక్యముగానిదిం 

ఆ. మత్స్య నరపతి సద్ధర్య్ర,వ రి నుజనహితు. డవార్య చాహ్మా, 

బలు(డు, విరా. 1-64. 

ఉ. .. ఈ వంటలవాని చేసిన యవార్యపఠా[ కమ మొడు 

చోటులం, గంటిమె. విరా, 8-225, మవో, కి. 

అవార్యు(డు సం. వణ, (అ. ఆ, అం) 

ఆడ్డగింపంబడనివాండు, వారింస నలవి కానివాండు. 

చ. *-.ఎవ్వు రక్కడ నవార్యులు (గీడికి సారథిత్వము౦, దలకొొని. 

నీ వనూన శుభదంబగు వర్తన మాచరింప,.. (దోజు, 2.855, 

శా, ...ఆవార్యుం డయ్యెం గస్టం డనిన్. శాంతి. 1.84 

అవి! చే. సర్వ. బవాు 

ఆది యొక్క బహువచన రూపము. 

నా కవి యెల్లనేల. చూ. అది. విరా, 1-992. 

భక్తి మెయిం దలంవ నవి వచ్చెన్, విరా. 4-164, 
49) 



628 అవి 

అవ? నం. ని. ఇ. పుం. 

), నూర్యుండు. 

క, =..అవ్కికల్చుండు కృతవర్శ సనియె గాఢన్ఫూ న్. భీష్మ 1-8) 

2. గొత్తై, 

చ, _+.-ఆజావిగోమహిషవర్గములన్, శ ఆది, 5-39 

అవింధ్యుండు సం. వి. అ. పుం, 

ఓక వృద్ద ద్రైత్యుండు- ఇతండు రామహితా న్వేషపియై సీతాదేవి నాశ్వా 

సింప€ (దిజటను బువెను : ఆర, 6-894 

వం అధ్రేవి నౌ కిట్లనియె నన్నా నిన్నెణీంగితి నది యొట్లనిన రామ 

హిళాన్వెషియగు చాల డవింధ్యుండను వృద్ద రాకసుండు మున్న 

యించయుం | దిజటచేత నా కెటింగించె ఆర, 7-52 

ఇందు మొగటి సఖ (కింద సంస్కృత మూలమున “అవధ్రు(కు 

- అని యుండెను రె:డవ నంఖ్య (కింద అవింధ్యుయ అనియే యు౭డెకు- 

మొగటిది | పమాదజనితము గానోపు. 

అవికలము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. ఆవయవ వై కల్యము లేనిది. 

క్షం శో తియు అరోగు లవికల గాతులు పా్యతములు ఇ తృళకము 

లకు, ఆను. 5-208 

త్రి, అవిఘ్న ము. 

క, జగతీళ్వర నీ, వినుతోపదేళమున భవ, దనుయుక్తులెల నడచు 

నవికల భంగిన్ . | ఆ. 2-651 

శీ, దృఢము. 

క, సారథి తురంగముల మెల,పారంగా( బూన్ని శేరి యవికలమగు 

న్యా తే రల్లం చేర సాత్యక్కి వీరము వెలివోవకుండ (బియ 

మున నెక్కెన్. (దోణం 1.825 

త, వికలత్యము లేనిది. 

క, ఆవి యెల్లను దై ( గురియ(గ, నవికలమూ ర్తియగు ననిమిఖూాధిప 



జా 

-అనికృతము గ్రస్త 

తనయుం, డవిరళ వర్ష ము మీండం, శవియంగా నొప్పు నగము 

కరణిం బొలిచెన్, భీష్మ 2-85 

"ఆఅవికంపితము సం. విణ. (అం ఆ, అ.) 

చలింవనిది. 

చ. కని యభిమన్వు ముఖ్యు లవికంపిత వృత్తిం గడంగి యేసివం, 

భీష్మ. 2. 240 
విషయావికంపితాత్మ, శాంతి. 6-291 

-అవికల్పము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వికృతి నొంద నిదిం 

చ ఘనముగ నీవు నీ వదము గై కొనవీ యవికల్ప ఖావనన్, 
ఆరం 5-150 

“అవికల్పు:డు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. నూర్ఫుునితో నమానుయ. 

క. ౨. అవ్కికల్పుండు గృతవర్మ సనియె గాఢస్ఫూర్హిన్. 

భీష్మం 1-90 

బి వికృతి నొందనివా(డు. 

ఉ. సర్వలోక రజాకర కా కబుద్ది నవికల్చుండ నయ్యెదం గటు పట 
మా అ A) లు 

మున్. ఆర, 5-231 

₹అ వికారము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

మార్పులేనిద్కి వికారము లేనిది. 

శా, ఆ రూవం బవికార మా భుజబఐలం బత్యంత నిర్ణర్వము,. 

విరా, *-209 

చ. ఆవికార నిగూఢ నిజ |పకారు(డై + . ఏరా, 2-882 

అ విక్భతము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

వికారము పొందనిది, విడ్డూరము గానీదిం 

క, తగ( జొచ్చి తనకు నర్హృం, బగునెడలేగూర్చుండి రూప మవికృత 

వేపంబుగ సమయ మెటిగ కొలిచిన జగతీవల్లభున కత(డు 

సమ్మామ్యుః డగున్* విరా. 1-121 



428 అనిక అతి. 

అవికృతి సం. విణ. (ఇ. ఇ. ల.) 

పరిణామము లేనిది వికారము లేనిది. 

క. శివమును బర | బవాశ్తిము, నవికృతియు ననాతనంబు నగు పదమును. 

ఖభూధవ 'యెటీంగించితి . శాంతీ, 6-6 

అవికృతుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

వికారము నొందనివాండు. 

క, అలఘుండగు ననురపతియు నవిక్ళతు( డగుచున్. 

కాంతి. 8-491, ఆను, 2-26౬ 

అవి్నక్రముండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

క, కులరూపగుణ | దవ్యం,బులు వి!క్రమవంతునందు భూవిదితములై ,. 

' నిలుచు నవికమునకు నవి, గలిగియు లేని (క్రియ న్యవకాళంబు. 

లగున్ . నభా. 1-128 

అవితేత్తు సం, వి. త. పుం, 

కరంధముని కొడుకు. అశ. 1-82. 

అవిచలితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) . 

కదలనిది, సుస్థిర మైనది, 

కం అమరాధిపు( డమృతముగొని, యమ రావతి కరిగి తొంటియట్టుల . 

సుస్థా,నమున నవిచలిత రశా,క్షము(డై రతఊించుకొని నుఖస్ఫితి 
' నుండెన్. ఆది, 2-121. 

అవిచారత సం. వి, ఆ, స్త్రీ: 

ఆలోచన లేమి. 

ఉ. *=.పార్టునిం చాంకెడు బుద్ధి |గమ్యజన్, సావాన..వృత్తి( జేసి, 

యవిచారత బోయిత్తి మేని వాండు, పూ, క్రావుతినేయం డే మనల 

_ నంద నొక్కట మార్గణాగ్నికిన్, | విరా, 5-219' 

క. *..కెరవపతి యవుడు సంధి గోవింపక హిం,సారుచినై తిననుట 
యవి,చారత నృపవంశ కలితజనియగు నీకున్. శాంతి. 1-160" 



“అవిచేష్టుం డు 629 

*అవిచారము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

మంచిచెడ్డలు ఆలోచింవనివి, వివేచనము లేనిది. 

మ. అవిచారం బని పల్క- నోజెదము, ఆది. 8-198 

ఇఅవిబారితము నం, విణ. (అ. ఆ. అం) 

చక్క(గా ఆలోచింపంబడనిది, గు ల్రిలు(గ(బడనిది, 

క ఇట్లు "పేర్చిన కోపాటోపంబున నవిచారిత సమయ వర్తనుండయి 

వృకోదరుండు కీచకుని గిటడంగింపం జూచి, విరా. 9-185 

“అవిచారుండు సం. విణ, (అ. ఆ, ఆ.) 

ఆలోచనము లేనివాడు, 

చ, ముని విదురుండు నెవ్పె నతి మూర్చమనోగతియైన యీ సుయోః 

ధను చరిశంబు గీ డభిల ధా(తి జనంబులకుం బొనల్చు నాశన 

మని డాని. గొంద అవిచారులు పాటిగ( బట్ట ర్రెరి. 

శల్య. 1=తిరి శాంతి. 1-268 

అ విచింత్యము సం. విణ, (అ. ఆ అ.) 

వితర్కింప సాధ్యము గానిది. 

చ. ...అవిచింత్య భూరి బలసత్త్య నమన్వితు దీవ్రవావ్యవా,వాన 

నము వె నతేయునిం ఆది, 2.74 

"అవిచింత్యుండు నం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 
విశర్మింప నలవి గానివాండు, 

శే, ...పురాణ్క వురుషు( డచింతుష( డచలుండు పుండరీక, లోచ 

నుండు సద్భక్తులం గాచు నధివ, శాంతి, లీ=47, అను, 5-265 

-అవిచేష్టితుడు సం. విణ. (అ. అ. అ) 

చేష్ట లుడిగినవాండు. , 

చ. ...నీ వెనుమూంక పాయ విచ్చి నిలిచి చూచుచుండ నవి 
చేష్టితులై రి బలాధినాథులున్,. (దోణ. 2-68 

“అవిచేష్పుండు నం. విణ. (అ ఆ. అ.) 

చేష్టలు తొల(గినవా(డు. 



689 అవి-చ్చిన్న ము: 

క. నయనములు చా కు( బవనత,నయ విజయులు మనము కమల 

నాభుండు వీరిం, [వీయహితుల( బాసి నిమిషం,బయినను నెట్టుండ . 

నేర్తు నవిశేష్టుడ నై . సఖా. 1-168 

(ఇచ్చట చేష్ట లు తొలంగనివాండు= జీఏంచినవా(డు అనియు జెప్పవచ్చును). 

(ఆ ఓఏ శేషుడు = చేష్టలు తొలంగినవాడు కానివాండు) 

అవిచ్చిన్నము సం. వీణ. (అ. ఆ, అ.) 

తెంపు లేనిది, ఎడ తెగనిది. 

వ, దుష్టారిష్ట వికృతులయి యా నుకృతు _ లవిచ్చిన్నాత్మానుకంధా' 
నబునం దదీయ దురవస్థం దోవ జాలుదురు. ఆను. 4-281 

అవిజయ్యు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కం అవిజయ్యులు వారి. దొడర నగునే తనకున్. (దోణ, 4-208" 

అవిజితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

జయింవ(బడ నిది, 

శే, అవిబిలేం [దియ బల కుత్సితాత్మ నీచ. ఆను. 220: 

అవిజేయము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

జయింప శ కరముగావిది, 

సీ ఆంగభూవిభుండును, భూరి (శవుండు, మ దభూమివతియు, నాదిగాల 

గల వీరు లవిజీయవి (కములు. ఆర. 1=£60" 

అవిజేయు.ండు నం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

జయింప శకర్టిము గానివాండు. 
సీ. (బవ్మా విద్వేవంబు( బరికించి కోపించి, యవిజేయు(డైన నవా(న 

బాహుం బరిమార్చి. కాంతి. 1-244, ఆది. 6.208: 

అవిజ్ఞాతగతి సం. వ. ఇ. పుం. 

అ+లు(డను వనువుశకు కివయను దానికి, బుట్టిన వాడు. వీరి యన్న 

మనోజవ్యడ . అది $-ర6'' 

అవిజ్హేయము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
శెలిసికొన(బడనిది, తెలియ శక్యముగానిది. 
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వ గంచవిళతితమం బై యతరం బనం బరంగు నిప్పరమత తంబు 

విను మవిజ్టైయం బవ్గయం బకలంకరల బచశామయం బమృతంది-=. 

శాంతి. 6-10. 

అవితథము నం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

f, అవత రము కానిది, నిజమెవది. 

క. వృథ యనం బలుక దునే యవి,తథ వచనుం డైన ధర్శతనయు. 

ననుజు(డన్. విరా. 4-148. 

2 ఆమోఘము, వ్యర్థముగానిది. 

క, నసమవివము వినిమ్నోన్నత, సమీప దూర స్థలములు న్భళము 
ఇ, 

లుగ జి తను (క్రియ నవివాతగతులను, నమరమహిం గీడి 

రథము సను నవితథ మె. విరా, ల్-46 

ఆఅవిదితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.' 

తెలియనిది. 

స్కీ లోక | తయంబున మీకు నవిదితంబు శేరు [తి కాల నం వేదులార, 

ఆను , 4-410 

అవిద్య సం. వి, ఆ. స్రీ " 

1 విద్యకు విరోధి, సాత్త్విక రాజస తామస వికారంబుల ,తిప్పులం, 

' బడుచు ధగ్మం జాచరింపక భావశుద్ది లకయుండుట. దీనిచే దూషితు(డ న 

వొ(డు విషము నెలుంగ (జాలడు. ఉద్యో. 2-320: 

2. లోభ మోవహాములు దోవ నంసేవనము సేయంగా మిక్కిలి గాథయగు 

ఈ అవిద్య భూమియె పలు రకములైన కర్ళోవీజములకు *.కురాది! 

శక్తు నిచ్చును. శాంతి, 4-844. 

8 అజ్ఞానము, ఇది ఆవరించినవారు కరసైల నాచరింతురు. ఇది తొల(గిన. 

విద్య. అది మోక్షము నిచ్చును, మాయ యని అ'దై తులు చెప్పు. 

దురు. ఈ మాయ చేతనే నిగిశేవ చిన్నాతమును సత్యమను అగు. 

(బవ్మామునందు మిథ్యయగు జగత్తు లోంచుచున్నది ఇఆసి "పారి 

వాదము. తత్త్వజ్ఞానము లేకపోవుట ఆరి విశిష్టాద్వెతులు చెప్పు. 

డరు. చిత్తు, ఆచిత్తు ఈశక్వరు(డు- అను మూండు తత్త్వములకు€ 



"లి అవీది 

గల పరస్పర సంబఎధము తెలియక పోవుట, దీనిచేత నే ఆత్మలు జర్దా 

వస నొందుచున్నవి. ఈ యజ్ఞానము తొలగుటకు లక్షీ శ్రనా రాయయిల 

యన్నుగవామే కారణము. క్షణికములను స్థిరముగా. దలంచుటయని 

బౌద్దుల వాదము. జ్ఞానము లేకుండుట అని నై యాయికులు (పవ 

చింతురు జ్ఞాన మింకను రాకున్న నవస్థయని సాంఖాగ్టదులు చెప్పు 

చురు, శాంతి, 5-127 

దీనికి శేతము, అవ్య క్రము, (పకృతి, ( పధానము, ఆవేదగ్య, చలము 

ఆని చేరులు గలవు, శాంతి. 6.44, 140; ఆర. 1.858 

ఆవిధి సం. వి. ఇ. పుం. 

నియమ విరుద్దము. 

ఆ, తండి నీకు నాకు దయతోడ నిచ్చిన, వరము చిత్తగించి వలయు 

'ఆజంగు సమయ నముచితముగ ననుకట్టుమయ్య యీ రాకు 

మారు లవిధి. బోకయిండ. విరా. 1-181 

అ విధి(బోవు అ, కి. 

నియమము తప్పి చరించు. చూ. ఆవిధిం విరా, 1-181 

ఇవిధేయుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

విధేయత లేనివాండ-, విధేయుడు కానివాండు, దుర్మార్గుడు. 

సీ, [బవ్మా నిద్వేషంబు వరికించి కోపించి, య విధేయుడైన సనవా్యన 

బాహు, బరిమార్చి. (దోణ. 2.212 

"అ విద్దము సం. విణ. (అ. ఆ, అం) 

గాయ పడనిది, నొవ్వనిది- 

క, *-ంనొప్పిం, బొరయక యవిద్ధగాతురి కరణి సుఖాతుు(డవు 
గమ్ము కౌరవనాథా. శాంతి, 2.182 

అవినయము సం. వి. అ. పుం. 

1. దుర్నయము, చెడు నడవడి, 
క. నీ కా, దుర్యోధను వవినయ మని, వార్యం బని యెటుగరామి 

వలనో వెడంగో.... ఉద్యో, 1818, [దోణ, 4-22; ఆను.4-825 



“అపీనీతు (డు 688 

౨. దోషము, 

వ. స్వతం[తవై నీవు చేసిన యీ యవినయంబున నెయ్యది వాటి 

ల్లిన నది నీయందవ నిలుచుంగాక యని పలికి. కొంతి. 6-188 

“అవినాభవత్ సం. శత. 

ఐక్యమును పొందుచున్న, ఆభేద భావమును బొందుచున్న. 

ఉ శాంతలోధ సం,ప త్తవినాభవనగ్రహిమ భాసుర, (దోణ, 1.895 

“ఆఅవినీత సం. వి. ఆ. స్రీ. 

నీతి మాలినది దుర్మార్గు రాలు. 

వ, ఇట్లు వికలాఎగుండైై వుట్టిన యనూరుడు వినతకు నలిగి నన్ను 

సంపూర్ణ శరిరుం గానీక్ య*డం బవియించిన యవినీతవు 

కావున “సవ నీ సవతికి చాసివై యేనూ జేం డ్లుండుమని శావం 

విచ్చి. ఆది. 2-7 

'అవినీతత సం. వి. ఆ, (స్ర్త్రీ, 

దుర్మార్గము, అవినీతి, 

క. దివిజారి దొల్లి యశు(డ, యవినీతత నిపుడు కావ్మాణాసూయ 

మెయిన్, శాంతి, 4-408 

“అవినీతి సం. వి. ఇ. స్రీ. 

కం దుర్మార్గము, అయు కము, తగవుగాని పని. 

మ. నను నీ వప్పుడు సూతు మందిరమున నగెదగ్టింబుం దెమ్మన్న. 
బోయిన నాతం డవినీతి సేసినను జేయీ కేను,.. 

విరా. 2-185, ఉద్యో, 2-84 

సీ , = వృష్టి కుమారులు విధి వశమున, మనముల నవినీతి జనియింప 

సాంబున్క కంగనాలంకార మమర(జేసి. మౌన, 5 

“అవినీతుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

నీతి మాలినచా(డు, చెడు నడవడి గలవా(డు, 

వ కురురాజు నొద్ద నవినీతులు నీతిమంతులు స త్త్వసంపన్నులు 

దురహంశకారులు జెరసి యుండుదురు, ఉదోో. 1-282 



684 అవిప్థుతము. 

వ. కాహ్లికులకంచు మద దేళజాతు లవినీతు లని యార్యులు నెప్పు 

దురు. కర్ణ . 2-109" 

అవిప్పుతము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

చలింపవనిడి, భంగములేనిది, 

వ. ఆవిపుశ | బహ్మచర్యులయిన [బవ్మాచారులును. ఆది. 8-221 

ఆవిభావ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

భఛావఎంపందగ నీది 

కా. కాల స్వైర వివోర భంజన కళా కౌెతూవాల_న్లవ్య, దుళ్ళీ 

లాంత$కరణా విభావ్యకరణా (శీ మంది రాపాంగ మర్క| తాళీ" 

వాచ్య... సంసార నిస్తారణాం మౌన. 224 
అవిభేదత సం.వి. ఆ. స్త్రీ. 

భేదము లేమి, 
ఊ. ...సువజ్జన, |పీతియు మున్నపోలె నవిభేదత యొవ్పంగ నిరూ. 

హించిలరీవ్ = కాంతి, 6.877 

ఆఅవియనడుచు దే. స. (కి. 

పగుల(గొట్టు, పగులు, 

కం తన సవతి మైన కొదువ, గని వగపును మత్సరంబు గదిరెడు 

మదితో, వినత గడున్ వేగిరవడి, యనీతి యొకయండ మవియ 

నడిచె నరేం దా, ఆను, 1=160- 

ఆఅవియించు డే స, కి 

పగుల్చు, 

చ, ఇరువుర మేము పు మ్లైద మహీనవు మేనులతో మహా బల,స్ఫురణ . 

వెళంగ నవ్పెనుపు. బొందంగనీ కవియించి తిట్లు. 

ఆకు. 1-172, అది, 2.౯ 
అవియు దే. అ, కి. 

పగులు, భేదిల్లు, బద్దలు. 

చ. చెవు లవిసెన్ చిశల్ దిరిగె, జి త్రము నీఅయిపోయె నాకు, 

వరా. 4-177, భీష్మ. 1-287" 
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వ. ...ఏ నూ జేండ్లకు( గదూ గర్భాండంబులు తరతరంబ యవిసిన 

నందు శేష... మవోదరు లాదిగా(గల వేవురు నాగమ ఖ్యులు 

పుట్టిరి. ఆది ని_ 4 

2. విరియు, ఉబుకు, పొంగు. 

కొ. ఆతతబలుం డగు ఫీమ్మ గి చేతి బలున్ల.దోణు నంపసెల అవియుః 

టయుం, జాతు రటు రండు కృష్ణుని, చేతన నకఠఅంబు( జక్క ( 

జేసికొనుండ్నీ.. ఉద్యో, 4-192 

క, గొడుగునను వింటి కొమ్ముల, నిడమున నరదంబునందు సెల లనిసి 

' కడున్ వడి నిగిజడు చాడ్పున శ; వ్వడిముడిదెన నము) లడగె' 

వనుధాధీశా.  టోణ్య ఈఎలిరిడి 

8, భేదిల్లు, నకించు 

క. వివిధములగు లమ్యుంబుల, నవభఖీలం దునియ నాట నవియంగ 

నేయున్, భువవై కధన్వి నత్వు,[గ విశేషితు నోర్చెం ఐరళు. 
అ లు 

రాముం బోరన్. విరా. 5-19 

4. తగు, గండివడు. 

క. చెటువు నడు మవిసినను జెను వెల మెకములు సెవరినను వివేక 
నిధి యు,క్కలబి బహుళ సై న్య మటిముజేం బణ చిన నాగలగో కాచు 

॥ బలియుర కై నన్, కాంతి. $.16+ 

ర్. నొగులు, నొచ్చు, బాధపడు. 

క పవనజుండు మూ(డు శరముల్క, దివిజరదీసూను నేసి దృఢగతి( 

గృపుమే, నవియ నొకట( గృత వర్ముని యవయవశతి నెరిమి. 

దింట నార్చ్బుచు నేసెన్, భీమ. 1-277 

అవిరతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. విరామము లేనిది ఎడెగనిడి, 

క. *౨౨.ఆధమవగు లోకము ధర్భావిదూర జనులు వొందుద్కు రవిరత* 

బవాుుదు8ఖ నియమమది వి పవరా, శాంతి, 4.114, మౌస. 166. 
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2. విచ్చి త్తి పొందనిడి, అవినృన్న మైనది. 

క. ధృతి నీ యనుజుండై వి, శుతుడైన విచ్మితవీర్యు సుకేత్రము 

లన్, నుతులం బడయుము కుల మవి,రత సంతతి నెగడ దేవర 

న్యాయ మునన్. ఆది, 4-44 

అవిరతి సం. వి, ఇ. స్రీ. 

వదలకుండుట. 

క. రవబింబము రాహువుపయి॥ గవిసినం ఇాసినను _దో(పకయు( 

దోచియు నుం,డు విధమ యజ్ఞానంబున్క యవిరతి విరతుల 

యధీను డగు టాత్మునకున్* శాంతి. 4-184 

అవిరళము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1, ఎడము లేనిది, 

క్, వివిధ్యాస్త్రంబుల నంబర, మవిరశముగ(. బొదువ( బడుట నద్భుత 

భంగిన్. విరా, 5.9 

yA విస్తారము , అధికముం 

చ. ఆవిరళ దివ్యమార్గణ డురాసదు |దోణుని జూచి, 

దోణ, 1-808. శాంతి. 1-848, శాంతి. 5-69 

అవిరుద్దుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

విరుద్దము గానివాండు, విరోధము గానివా(డ్కు వ్యతిరేక ము గానివాండు 

తే. ...వర్గ| తయావిరుద్దు,లై న జనుల కెంతయు నొప్పు నవ్పురంబు. 
ఆది. 8.74 

(ఇది సం,ము అకాడమీ (పతుల పాఠము. 'ఆనురుద్దు(డు' అనీ ఆనంద 

వారి పాఠము. చూ. అనురుద్దుండు.) .. 

అవిరోధము సం. వి. అ. పుం, 

విరోధము లేమి, నెయ్యము. 

మ. అవిరోధంబున జానకీసహితు(డై యాబద్ధ రత్న |వళా, నవవుష్పం 

బగు పుష్పుకంబను విమానం ' కెక్కి యశ్మాన్యయ$ (పవరుం 

డ్మ్ముల “నేం. స ఆర, 7-165 
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అవిరోధి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 
(పతికూలము గానిది. 

.' శే, కరము నియతుండై కొంతేసి కాలముల శరీర ధర్యావిరోధిగా' 

“శేయుంబగలు, (శాణసంయమనము నడవంగ వలయు, 

శాంతి. ర-115: 

అవిలంఘ్యము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

తొలంగ శక్యముగా నిది. 

క. నాయలగంబుల నెల్లం, బాయన మతిభ క్తి. బూసి పాదతలమునం,. 

బూయవు గోవుశల గలుగు నృపాయం బజఅకాల నీకు నవిలం 

ఘ్యంబై_+ ఆను. క్రితీ77; మౌన, 80 

అవిలంవితు(డు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

బాగు లేనివాడు. 

కం జాంబవ తేయు బృవాద్వికిఖ౦బులకున్ 'బవర కదిరి ఘను. జేనె 
రాజా | గంబున నాతనివైన వి, లంబితు( డై శ్నేమవృర్ది లచ్శరం 

బుల్ * ఆర, 1-156 

అవివర్ణనము సం. వి. అ.న, 

కలత, పెంపులేమి, 

క, ధరణి నఛార్శ్మికులగు క్యాపురుషల కభివర్దనంబు( బుణ్యచరి. తగ, 

బరయగాకు ధార్యికులకు దు,ర్జరమగు నవివర్ధనంబు దగునె 

మునీం్యదా. అర. 2.87 

అవివేకము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

వివేకము లేనిది, శెలివిలేనిదీ. 

క, కాలంచ్లైనం బోవక, యీ లోకమునందు నిలువ నెవ్వరి వళ 
. మి శ్లేల యవి నేక జనముల, పోలిక శోశానలమున( బొగులుచు 

నుండన్. ' [దోణ, 2-827. 

వీ, అ. పుం. 

. వివేకము లేమి, లివి లేమి. 

. క. వాలత్వఅబున నవివేకాలోలత శుచియు వకుచియైనదియు సమం, జై 
లీల జుగుప్సిత విధి,కీలత నొందంగ దుర్విచేష్టల దిరుగున్ . ద్ర: 1-89- 
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అవివేకి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 

వివేకి కానివాడు, వివేకము లేనివాండు, అజ్ఞాని. 

ఉ, .. నా, వృద్దియ కోరుదేసి నవి వేకివి నీవని నన్ను నిట్లసం, బద్దము 

లైన వాక్యములు నల్కక వే పిలిపింపు కోమలిన్, విరా. 2-76 

చ. =..చళ్చిరి షీ యవివేకు లందయిన్, శల్య. 1_894 

అవిశిషము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 
య 

వెబుగానిది. 

తె, భూతములను నీవు నేనును సర్వగ తావిశిష్ష విధములను, 

78, 6-617 

అవిశేషము నం. వి. అ. పుం. 

పంచత న్మా తలు, బుద్ధి. 

క, పొరింబొరి భూతముల గుణోత్కుర మవిశేషాన్వితముగ( గను 

గొను సంవి,క్సరు దుఃఖంజు సుఖముచే, విరయు. దరణిచేత. 

దమము విరిసిన భంగిన్. శాంతి, 5-192 

ోపిశేషు విశేషలింగమా[తా లింగాని గుణపర్వానీతి యోగేక్తేము 
గుణావయ వేము, విశేషాః స్టూలపృథివ్యాదయ ఏకాదేేందియాణి చ, 

అవిశేషః పంచతన్యా| శాణి బుద్దిశ్చ లింగమా[త్రం మవాత్తత్వం. అలింగ 

[పధానం తశ పూర్వ పూర్వ త్యాగేన ఉత్తరము త్తరం |పతివద్యమానో 

యోగీ గుణానవి తగ్టిజతి( త్యతావి శేషాణి భూ శానీతి పంచతన్మా కాణి 

గుణా ఇతి మవాదవ్య క కం చ జహతో మునే దరిజకా మునినా దుఃఖం 

సంసారాఖ్య మపోవ్యాతే. ' 

ట్ట, అవిశేపాణి భూశాని గుణాంళ్చ జవాతో మునేః, 

సుఖినాపోవాస్టితే దుఃఖం భాస్మరేణ తమో యశా, 

నం, ఖా. శాంతి. 251-21 

ఎఅవి'శేషము విం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఎకంకాటు లేనిది, 

క, రోవము(6 గామము 'రాగ్యబ్వేషములును లేక భ _కి ధిరమై యేశా, 
శ్రేమిణీగా౯గొలుతు రవి, శ్లేష మనోనిలయవృత్తి సిద్ధులు నిన్నున్, 

శాంతి, 4.2865 
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అవిశ్వానము సం, వి. అ. పుం. 

నమ్మకము లేమి. 

క. అనీ పలికి యవిశ్వాసము, మనమున నెలకొల్పి. శాంతి, శీ-264 

'అవిషయము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పొందళక్యముగానిది, చొరశ క్యముగాని ది, 

వ. ఆనాహితాగ్నులకు నతీర్ణసేవకులకు ననృత వాదులకు వేదవిరు 

ద్రాచారులకు మాంసావోగులకు రణప రాజ్భుఖులకు నవిషయం 

బైన దాని నమరావతిం జొచ్చి. ఆర, 1-949 

క, నలుంగాన మివ్వనంబున(, గల వెప్పుడు( గాంతు ము గకరులను 

సింవాంబుల బుతక్షణబుల నిది మృర్త్యుల కవిషయ మాతవంబు 

దూజమ దీనన్ అర. 2-106 

అవిషహ్యము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

నహింపరానరి, దుసృ్సవాము. 

చ. .. పబలుం డనంగా6 జరియించుచుండు విచ్చలవిడి థీము.6 డీత( 

డవిషవ్యా పరాకమ దర్దముం డనిన్. విరా. 6-828 

అవిహతము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1 ఆటంకము లేరిది, అడ్డు లేనిది, 

క, నమ విషమ నిమ్నోన్నకళ సమీప దూర స్థలములు నద్భశళ ములుగ. 

జ్నిశ్తము | కియ నవిహత “తులను, సమరమహిం (గీడి రథము నను 

నవితథ మై. విరా. 5-45 ఆర. 8-87 

2, అ|పతివాతము, కొట్ట బడినది 

చ ...కోధ దీవు చ, యవివాత భంగి భూరిగద నాతడు 

వై చినం గూలె వాండు. భీష్మ 2-68 

అవిహితము నం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఆయు క్షమ , 

క. ఓక యల్ప మనుజు (క్రియ సో,మ కులో త్తమ నీకు నిట్లు మవా 

నీయ నుఖ, (పకృతియగు నిజ శరీరం, ఇకట విడువ దలంవ 



640 అవు; 

నగునె యవిహితబుర్దిన్ ఆరం 6-28" 

(“ఆవహితముో ఆని పాశఠాం. ఆప్పుడు నిదే యర్థము) 

అవు దే, అ, (కి. అగు 

1. సిద్దించు నెల వేలు, 

ఉ. నీ వొనరింపం బూనిన పనిం గమలోదర కీడువుట్టువే కావనినట్ట, 

యుండి యపుం గార్యములు. ఉద్యో, 8.78 

జ అగు 

ఉత్తరాయణ మవునంతకు. చూ. అగు. భీష్మ. లీ-42కి: 

అవుంబొమ్ము చే. అ. |కి. 

అపుంగాక, కానిమ్ము. 

ఇది తగ వవుం బొమ్మనుచున్, దోణ. 5-819. 

అవుంగాక దే. (అగు 6 గాక) 

సరియే, . 
క సీ మాటకు చుర్యోధనుం డా మెయిం దాం | దుళ్ళిపడక యవుం 
గాకని నాంజే మేనిం గొంత యక్కట్క భూమి యొస౮ానేని. 

నింత పుట్టదు నుమ్మీ. 

శలర్ట 2-871, ఆను, 1--85ల, ఆను, క-292' 
అవుడుగణచు దే, కి. 

చెదవి గెౌఆఅకు (కోవసూచకము) 

ఆ, అలిగి యవుడు గఅచి యన్నరు6 డానృవు, తురగములును నూతు'' 

దునిమివై చి. (దోణ. 8.208, బీపి, 1-267, ధీన్మ,. 8-222: 

ఆఅవృందల దే. బి. 

కెొదల్క శిరము, తల్క ముందల, 

క_ అవమానంబులు సేసిన, యవినీతుల దుస్ఫనేకుం డాదిగ€ గలవారి 

వధించి యడుగు పగతుని, యవుదల నిడితింత వార లవనిం గలే. 

కలగ, 2.819" 

అవుదానికి దే. (దు. 



అవుల 64H 

ఆ, ...వనితయెన్క యతని. జూచి యింక నవుదాని కిట్టుల, యుండు. 

గాక యని విభుండు వి. > ఉద్యో. 4.304. 

ఆవురు దె. వి. జారు 

జారుగడ్డి, వీరణము. 

వ, *.,మీ పట్టిన యవురుగంట వేళ్లాల్లం గాలుండు మూపిక వ్యాజం.. 

బునం దరతరంబ కొలికిన ఆది. 2-148. 

అవుల చే. వి. ఆవల 

వేలుచోటు, ఇతర న్థలము. 

నవ్వుచు నవుల నిలిచి. రోజ 8168. 
వ, అచ్చటనున్న రశకాది జనంబుల నవులం బోవం బనిచి యతనితో- 

నిట్లనియె. థీష్మ. 8-440 

(వెనుక వైపు) 

వ, పతంగుండు పక్సిమాచలంబు నవులకుం జనిన. [దోణ. 1-887" 

వ. అంశునుంతుం డపరగిరి యవులకుం జనుటయు. కర్ణ 1-209: 

(కాలమునందు అనంతరము) 

తే. కవుల నేడుదరంబుల నవుల నేడు, దరములను బితృవర్ష్శంబు నరుండు 
గంగ, నాడి శుచి జేయు, ఆను. 2.110: 

(చేశమువందు అనంతరము) 

సీ **వొరియవుల నున్నవారు మ్మితులగుదురు, ఆళ్ళ. 1_66. 

విణ. 

(ఆవతలిది, అన్యము, ఇత రము) 

ఆ. ఇవుల మూంటి కవులనవుల యమ్య్మూం(టికి, నివుల( దే ఒరిల్లు దివిజ. 
నగము. భీష్మ. 1 21 

ఆ, విభుని నకల ధరివృ త్తి నత్తి కశ,యుగము బోలు ధర్మ. 

యుక్తి మాత, లరయు విభుల కెట్టులయ్యె నయ తట్రులవుల 

యుగము లట్ట్రయగు నృపాల, శాంట్రి 9.294. 
41) 



“శిశ్తల్లి _ అవుల( (దోచు 

క == లాహ్మాణ్య మవుల జాతులు మూం౭టళ్, జనియిందిన వానికి 

దొర, కొనునెకొ. ఆను, 1.85 

అవులదోయు దే. స. [కిం 

వెనుకకు దోని వేయు. 

సీ బృ9హిత ధ్వనులుమ జృధథుల ఘుటావలీ, రథములు దిక్కుల 

నవల( (దోవ విరా. $167 

తే. ...ఎన్న(డో మరలి యిం[దిియముల నిర్జించి సశ్వ్వాదు , లభృతి( 

(దోచి, యేను శాంతిసుఖంబున కెలయు ఓటనఘ. శాంతి. 5-395 

ఉఇువుల( బెట్టు దే. సం కి. 

పోం్యదోచు, వరిత్యజించు, 

త తెలియ మేల్క-ని యుండుట ” లలు నిద,యమను నవస్థా|తయం 

బును నవులం బెట్ట౦జాలు విజ్ఞాన నిర్మల నత్యబోధృ్కరూప నిర్భ 

రానంద న్యరూవు( డనఘ. శాంతి 4-827 

తే, = = *గర్భంబు చాళ్చియున్న, యవుడు వాచవులెల్లను నవుల (బెట్టి, 

దాని కెయ్యవి పథ్యముల్ వాని( గొందు. ఆను, 4.861 

ఇఅవులవుల దే. వి. 

దూరదూరము, 

తెఅపి యిచ్చె యవులవులం జను నంధ కారంబు. విరా, 2.240 

ఇ వేక్ష సం, ఏఐ. ఆ స్రీ: 

అ వేచణము, పరిపాలనము, కాచుట, 

శే, విషయములు నంత విరనతా వేతణమున్క నిత్యవంతేషమున లోభ 

నిరతి కృపన, ధరగా ముచితః కావే ధ గశ్చమవుల( [దోవనేర్చుట 

ము క్తి" [దోవ యధివ. శాంతి, 5-869 

అవకషకణము సం. వి. అ. న. 

చక్కగా ఆలోచించుట, జాగరూకతతో( జూచుట, 

క, _ఆఖల --లే- విషయములు నంత మ విరనతావేతణమున,.. 

అవుల(|దోవ నేర్చుట ముక్తికి (దోవ యధిప. కాంతి. 5-869 



అవ్య కము 643 

ఇ వనేద్యము నం. వ్, అ నం 

(పకృతి. 

వ. విద్యావిద్యా వేద్యా వే చాన్రచల చలంబులును శజ్చింబులు వరుసం 

బురుషునకుం బకృతికీని వాచకంబులు. శాంతీ. 6-140 

అ 'వఎకల్యము గుం. వి, అం న, 
ప 

వె_క ల్యము లేకుండుట. 

వ. .-.తనకు సమకట్టిన నమన్త వస్తువుల యవైళఠత్యంబునకు 

శల్యుండు సంతుషాంచరంగుండై . ఉద్యో. 1-94 
ల d= 

అవైదికము సం. వి, అన, 

వేద విరుద్దము, 

క విను తృష్ణా రాహిత్యం,బున' సాటపు నా శ్రమంబు( బొందుదురు 

మవో,జను లది యుపనివదు.క్తం, బనక యవైైదిక మనంగ నగునే 
సీకున్, శాంతి. 5.$88 

శువ్య కము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తెలియబడనిది, స్పష ముగానిదిం 
లు 

త కొన్నిటికి. బంచవర్గ ముల్ గునుమ ఫలము్ములందు. గొన్నిటి శేక 

వర్ణాంచితంబు, లవనిజములు గొన్ని టికి నవ్య క్ష వర్ణ ,కములు 

సౌరభ మాధుర్య నమధిక ములు, అళ్వం 2-56, |దోణ. 8-867 

'విఅ న, 

de (పకృతి, ఊతము. 

క కఊ|తంబునాగం (దిక్భతి యనంగ, నవ్య క్షమునకు నామాంతర 

2 వ _కముగాని కారణము, జగ ఈా_రణమగు |పభానము- మూల 

(పకృతి. 

క. భూతము లవ్య క్తంబున, జాతములగు నంద వెిరుగు నమయం 

దదీయ, న్ఫీతత్యమునన పురుషం, డే తద్విధ సాశి తానమిద్దుండు 
వకా, శాంతి. 4-278 
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లి చిచాత్శ, నిర్గుణము (నుషు పి వంటిది) 

శే, వ్యక్త మవ్యక్షమును రెండు నవగతములు గాక, మోడు 

మార్గ ౦బు గానరాదు. శాంతీ, 4-828: 

తీ. అమృతము. 

"లేం వ్యక్త కోమది మృత్యు వవ్య క క్ర మమృత మనియె, నతుల_ విజ్ఞాన 
జ గ కీ ow. 

శును(డు నారాయణుండు. శాంతి, PE 

ర్, నివృతి లతణముగల ధగ్మము, 

క, అనఘా విను మవ్యక్రం, బనునది తై ఏలోక్యమునకు నాధారము 

చ్యాని నివృత్తి తి లకణంబిగు, ననుపమ ధరశ్చమని చాటు నాగము 

ఫణితుల్ + ల శాంతి 4- 829. 

అవ్యక్తు(డు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. తెలివి లేనివాడు, ఆజ్ఞాని, 

కం ,..అవ్య, కాగోచరు( డధిక సులభుం డమలాత్ములకున్ 

వి, అ. పుం, 

వ. యోగులకు( [బత్యతమయ్యను మూఢులకు( దెలియ(జడని"వా(డు,. 

నారాయణుని సహసాంశమున జని ంచిన'వా(డు. 

సీ. నారాయణుం డవ్యయుల డనంతుండు భూత, సృజనంబు దలంచి. 

మున్ సృజియించె( దనదు స్మవాః సాంశకమున నవ్యక్తు( డన6గ, 

_శే- మననునన యజరామరు ననుపమాన్వు నతనివలన మహ 

త్త త్వ మావహిల్లై నత(డు దిష్యశేజోమయంబై న పద్మ, మొకటి: 

గలిగింప( [బవ యం దుగ్భ వించె, శాంతి, 4-81 

8. | శ్రీమవోవిస్లువు. 

సీ, అవ్యక్తు శాళ్వతు నఖిల |పళవ భూమి, భ_క్తవత్సలు విషు బరమ 

పురుషు, నక్షయు( (ఖాంజలియె యా|శయించెవ. శాంతి. 4-216 శ 

అవ్య(గము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

స్థిరమైనది, .తొటుపాటులేనిది... | 

సీం. పితృ కి కేం యలకు శాచ మ|కోధ మవ్య[గ భావ మర్హ్శ 



తవ్యయు(డు రికీర 

ములు. / ఆను. 5-203 

అవ్యపనయము సం. వి. అ. పుం, 
తెల (గుట. 

క, నవ్యత్వ పురాణత్వ ద్కశావ్యపనయ దుర్శ్నిరూపసౌంద ర్యా, 
ఆశ్ర. 1-282 

'అవ్యయత్వము సం. వి. అ, న. 

మావతము, 

క. జలమున మీమ నుదుంబర, ఫలమున మశకములు?( బో అం (బకృతిం 

దాని,మ్ముల నునికి దెలిసి వేరా, టలవతిచిన పురుషు. డవ్య 

యత్యము నొందున్- ఆను, 4-ని$2 

అవ్యయము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. చాశనములేనిది శాశ్వతము. 

నిశ్చలావ్యయదిపా. విరా 3-288 

"తే, ఆవ్యయానంద నం పాపణంబు, గురుపచాబ్ద సమారాథకుండు 

గాంచు. శాంతి. 8.48, శాంతి, 4-28, శాంతి, 4-288 

నీకు నుదార సౌఖ్య మ్కతగ్టంత ము నవ్యయంబు నగుం*** 

" మవో. 66 

2. పరిణామము లేకుండుటచే నిత్యము. 

క [పభవం బనంగ నవ్యయ.మన శాంతి నా చేజంబు నా నెందు 

దేజరిల్లు+ శాంతి, 5-845 

అవ్యయు(డు సం. వీ, అం పుం, 

1. నారాయణు(డు. 

నారాయణుం డవ్యయు9 డనంతుండు భూత సృజనంబు దలచి. 

శాంతి. 4-81 

దం శంకరుడు, 

సీ, స్థాణు రుదుని కివు... నవ్యయు (శ్రీకంఠు... శంకరు నాళ 

యించి, . సౌ, 1.112 

(వ్యు) అదిమధ్యాంతములు లేనివాడు, పరమ పురుషుడు. 



646 అవ్యవహితము: 

క, ఆదియు మధ్యము నంతము, నా దేవేళునకు లేమి నవ్యయు. డత 
డ్కీ వేదములకు నానావిధ 'వాదములకు( జేరుగడ భవకేపి 

నృపా. శాంతి, 4-198, శంతి. ఉల 

ఆవ్యవహితము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

వ్యవధానము లేనిది, 

మాలిని. విజ్ఞానసారా, వ్యవహిత ఫఠమానందానుభూ శన ధూఫా. 
ఉదో్ట 4-428 

అవ్యవనసితుండు నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఆంగీకరింపనివాయడు, సమ్రితితిపని వాడు = 

క తనయుల నలువురః గమమున, బనిచెన్ జమదగ్ని దనదు భార్య 

వధింపన్, జననీ ఘాతము పాతక, మని వారలు పలుకకుండిః 

రవ్యవసితులై . ఆర. 8-140. 

ఆవ్యాకిర్ణము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

చెదరుట లేనిది, భేధింపంబడనిది, 

శ , = అఆవ్యా్టకీర్ణ గజోదియె మెజయు సెన్య (ణి బాలించి, 

[దోణం 1-74 

ఆవ్యాకులము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

కల(త నొందనిది, 

క, *౨..వ నుండగ న, ఫ్రోగ్రకుల భవత్వ్పతాప నిరాకృతులు ధరి[తి 

లోన్ రాజులు నీకున్, నళా. 2-98 

అవ్యాజము సం. విణ. (అ. ఆ, అ:) 

1. కారణములేనిది, ని'ర్హ్హేతుకము. 

క. శేకోరూపము (వఐవాైము, [పాజాపత్యం బనంగ( బర(గి పురు 

షు డు, _చ్భాజిము నత నిత్యా వ్యాజ మహిమ వెలుగు చుండు 

నక లంకమతిన్ . శాంతి. 56-68 

2. కసటములేమి, మోసము లేమి. 

క. భూజన సరివాదం అివ్యాజంబునం బరివారింప వలయును మన 



ఆమ్మ a4? 

కన్, వ్యాజము నధళ్ళ. లోవం, కోజి జయా వరివారింతురోయ్య 

మువోత్ముల్. అది.' 8-128. 

అవ్యాపన్ను.డు నం, విణ. (అ. ఆ. అ. ) 

ఆపద నొందనివా(డు, నుఖిం 

వ, పదమూ(డగు నే, డజ్ఞూత వానంబు నలుపవలయుట నిట వచ్చి 

మవ వీట నవ్యాపన్ను లై యున్న వారు. విరా, 4-18$: 

అవ్యాప్తె సం. సి. ఇ. స్రీ: 

వ్యా_పిలేమి నాశము, 

సీ. విన వధరశ్చైం ఒఇహింసనము న నెడలు ధర్మంబు సంకల్ప వర్ణనము. 

చేశ, నవ్యా పి( జొందు, శాంతి 6-820 

అవ్యాహతము సం. విణ, (అ. ఆ. ఆ.) 

అ|పత్హతము, అడ్డ గి౧పంబడ నిది. 

వ. దివాక్టన్ర్రవేదియు నవ్యావాత విక్రమోద్దాముండను నగు నళ్వ 

చామ శల్య. 1-76, సౌ ప్రి. 2-52, ఆను. 1-820: 

అవ్యాహతి సం. వి, ఇ. (స్రీ. 
ఆడ్డు లేమి? నిరాటంకము. 

క ౨..ఇశళ6, డ వ్యావాతి నాచరించు న క్కార్టిఃబున్ . ఆశ లీ. 29వ 

అ(వణము నం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

దోషరపాతమ + 
ఆ. అజము ల|వణంబు లత యంబు లతీ౨ ది, యములు (పక్ళతిక పురుషు. 

లనంగ( బర(గు రెండు తత్త ములు. శాలి 6-141 

అవ్వ దే. వి. (క. అవ్వ. త. అవై ఏ) 
1. అమ్మ, వెద తండి భార్య. 

సి = = +చి త్తమున్రనం బాణ గాంధారి శావంటు తెటంగు. కె దలంచి! 

యయ్యవ్యయతంా గ్గతంపుం జోట్క్య నరయ దిక్కెవ్యరును లేని, 

యట్టి తెగులు నొంద (గలి వాడుగా. బల్కు నొద్దనుండి, వింటి" 

_నకట నిప్పును కెద లంటునొక్కొ. మౌన, 157] 



బ్రిశ్తీ ర అవ్వు 

ఒకే ల 2. తల్లి * తల్లి వరుస ప్రీ? పినతల్లి » వెదతల్టి మొ, 

ప్రీ ఆనందభరిశాత్మయ రాజమాత య, కుమలాతి.( వీతితోం 

"గౌంగిలించి,.కొని తల్లి నీవు నా కూంతుర వేను నీ, జననియు( 

'బేర్మి దశార్శ రాజతనయుఅ మదియు విద ర్భేశుకతి యయ్యె, 

నే వీరబావన కితినై తి ననిన నయ్యవ్యకు నతి వినయంబుతో, 
నలుదేఏ ( మొక్కి. ఆర. 2-150 

౨. పూజుర్టరాలు, ఆర్య. 

వ, హిడింబ ధర్మ రాజుకుం గుంతీదేవికిని [మొక్కి యేకాంతంబు 

కుంతికి నిటనియె నవ్వా సర్వపాణులకు సామాన్యంబయ్యును 

మనోజ రాగంబు వనితల కనవ్యాంలయి విశేనంబయియుండు. 

ఆది, 6.219 

శో, ఆక్యేజానా సియ ద్దుఃఖ మివా(స్తీణా మనంగ జమ్. 

సం. థాం, అది. 167-9 

ఆవ్వ నీవ వేల్పవగుదని కొంరదలు మొగిన శేలు మొగిచి [మొక్కి 

రంత, ఆర. 2-102, ఆర. 2-117 

"క్రీ వృద్ద స్రీ. 

శ, అమ్మ ( గౌరవార్థకము- ఆద రార్భకము) 

సీ అయిగ్టద్ల జకును గ్భవ్ష నటొప్ప( దోడ్కొని, చని యొక్క ముదు 
దె హా“ 

సలి సాని కపుడు, (మొక్కి యక్కన్యను (మొక్కి-ంచి మట 

యొక్క; గొరనర్దు'డు వంప( గడతోడ, నలువురు భూసుర 

నాథ వాంబుల, కరిగి ఖై తము చెచ్చి యంత గూడు, నొగిన 
నయ్యవ్యకు వొప్పించియున్న నయ్యవ్వయు _దౌపది నగ్గి బిలిచి 

ఆది, 7-221, ఆది, 7-228 

వం అవ్వా నీ (పళ్నంబువక నుతరం బయ్యుధిష్టిరుండు చెప్పవలయు, 

. నభా. 2-24 

క. ఆమా శ్చైినులు దమయంతిం జాచి ) యచ్చెరువడి యచ్వా నీ వెవ్వరి 

“దానవు, Dm ఆర, 2-97 
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6. సామాన్య స్రీ వాచకము. 

తే. ఆవ్య నీ తల్లి దం్యడుల కాత్మజులక్కు బంధుజనులకు( . గుళలంబు 

భామ నీదు, కుశల మెజుంగునంతకు వంతగూరి వగచుచున్న 

వారు, ఆర= 2.'44 

వ. ఆవ్యా నీ వెవ్వరి కూంతుర వెవ్వని భార్యవని యడిగిన. 

ఆర, 8-184 

వ. ఆల్భాలకు రోదన ధ్వని విని యంతిపురంబున నున్న ముదుసలి 

యవ్వ లెల్లం బఅతెంచిం నభా, 1-149 

7. ఇల్లాలు, క టుంవిని. 

వ. అందొక్క పుణగ్రగ్భవాంబు వాకిట నిలిచి భికాందేపి యనుటయు 

నె యింటి యవ్యయు నతి సనం| భమంబున భిక్షయిడుటకుం వాత 

ళోధనంబు సేయునెడ. ఆర. క్-9 

“శాచం తు యావత్కురుతే భాజనస్వ కుటుంబినీ” 

నం. ఛా. అర. 205-9 

8. (స్త్రీతో మాట్లాడునప్పుడు అమ్మ శబ్దమువలె | కియలమీంద వచ్చును. 

ఆ, బలియు నిటి థీము వావ్మాణార్థముగాః నసుర వాత( |దోతు 
టబ ' అ , 

రవ్వ యిట్లు. ఆది. 6-287 
య | 

అవ్వల, చే. ని. ఆవల .. 
( దేళ్యమునందు అనంతరము) 

' వం యుధిష్టరుడు ళుండాల మాలికాధీలంబుగా మధ్య (_పదేళం 

బలంకరించె నవ్వల సాత్యకి మొదలుకొని యోలిన కవలును 

[చౌవచేయులు వభిమన్యుండు ఘటోత్కచుండు( గేకయపతులుం 

బన్ని లి ఫీమ్మ* 2-98 

వ. కురు నందనుం డా వారిక నందనుని నిజస్యందనంబున నిడు 

కొని యవ్వలికిం గొనిపోయి. "శల 1-291. 



వ. అవ్వలి వై నికు లడల(గ, నవ్వుచు మనవార లొర్వం[దోణ. 2.818 

అవ్వి దే. నర్వ. బవు. . 

' అపి (ఆది యొక్క వివువచన రూపము ) 

"అమ్మి వుచ్చుకొనకయున్న (అవి-= అని పొఠాం.) ఆను. 8-218 

మధార్టక్యర : ఎదురను దవ్వులం జూచిన పొడవులెల్లి. దళ ణమ, 

కదియ(గా నవ్వీ యొంతయును దవ్వయి కనంబడ, ఆర. 2-1609% 

అశంక సం. వి, ఆ. (స్రీ 

సంబేహాము లేమి, నిస్సణదేవాము, 
' 

ఖా లౌ దశేఖా ఘో రాకృతి యేన చూవెద నళంకం జూడు(డీ 

రేర్చోడన్. విరా. 4-202 

అశ ంకితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

నం చేపా ంప(బడనిది. అనుమూస్ంపంబడని ది. 

కం అనినం జలమున( గుంతీ, తనయా గజా డిట్టులనియె దరవోనం. 

బానవనమున మునుగు వడ(గ .నఃజ్జ్ఞన నాయకుతోడ ని ట్లళ ౦కిత 

భంగిన్, విరా, ర_256- 

ఆశంకితుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. నండేహింప(బడనివాండు. 

వ. మటియుం దన యొద్దకు వచ్చి యళంకితులయి తతి మోచీ, 

తంబులై న మవోర్హ్మా సనంబుల నున్న వారల రాజపుతులగా' 

నెటీంగి, ఆది. 7-286. 

2, భయమునొలర నివా డు, నిర్భయు(తు. 

వ. దమయంతి నివేళంబు (ప వేళించునపుడు ని న్నెవరు 'వారింప 

నోడుదు రనిన శతు వచనంబుల నశంకితుండయి నలుం డప్పుడ, 
ఆర, 9-868 

అశ కదుర్దనేత సం. వి. ఆ, స్రీ 

చేతగాని చార్భన్యముం 

మ. అచె కౌరవ్య లశ _కదుర్భనత సేయం బూని చె ( కా ఈ్యాచెదో 



అశనము 65: 

రె ని దమచేత( దిలునె జయ్యకీ) కాంతు దై ఆశ్యంతకుం,. 
బొదువం దారు దలంచు అల్లి. ఉద్యో 8-396 

అశక్తుండు సం. విణ, (అం ఆ, అ.) 

అనమర్జు(డు, శక్తిలేని వా(డు. 

ఉ. మహి నేల నళక్తుండు కాండ చేయనే. 

కర్ణ. రి-కి7. ఉద్యోం 1-244, శాంతి, 2-848: 
అశక్యము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

తే. ఇట్లు దము నిరూపింప నితర జనము,లకు నళకంబుగా(గం. 

నల్లాపర నము, ననుభవించుచుం, విశా. కీ-42, ఆను. 1-102 

అశక్క్యుండు సం. విణ. (అ. ఆం అ.) 

ఆలవి గానివా(డు, సాధ్యము గానివా(డు, 

వ, ఇక్కుమారుండు మేరుగిరి శృంగంబును అటో లె నా కెత్తుకొన 

నళక్యుం డయ్యె, నభా. 1-161 
{ 

అశరు(డు సం. బి. అలు పుం. 

శరఠు(డు కాని వాడు 

మ. .. .అశరు( డస్త్రీలోలు( డకోధనుండు. శాంతి. 2296 

అశనత్వము సం. వి. అ న, 

భుజించుట. 

సీ తపం బనగాా నియశాళనత్వము. ఆను 4-652" 

అశనన్నిగహము నం. వి. అ. పుం. 

ఆవాోరమును జయించుట. నియత మైన యావోరమును. మితిగా. దీనీకో 

నుట, తపము 

క, విను మకనన్న్మిగహము భప, మను నథఖిధానంబు గల మవో 

ధరత్హిము. శాంతి. 8-414 

అశనము నం. వి అ. నం. 

1. తినుట, భుజించుట. 

సీ, కపాలంబున, నెత్తి భి శాన్న మేకకాల, మశనంబు గొనుచు. 

శాంతీ. 1.804 



852 అశనము గొను 

2. అన్నము, ల 

సీ మాన్యులం జంవుట మగపాడిగాదు భ్రిజాళనంబై న నత్యంత 

క ఆవోరము, ఆవోరపరార్థము. 

క, మనలో గయ్యం బేటిక్కి నని ధర్శనుతుండు నెప్పె నది మీ పతి 

౯న డయ్యు రోగి పథ్యాశనమునకుం జొరని భంగి సంజయ 
యెట్లున్, కర్ణ. 1-88 ఆర, 4-505 

వ. ఆ రక్కనున కే నశనం బయ్యెద మీరు వగవకుండుండు. 
ఆది. 6-262 

అశనముగొను మి, న. కిం 

భుజించు 

సీ, కపాలంబున నెత్తిన జొన్న మేకళాల, మళనంబు గొనుచు. 
శాంతి, 1-ల01 

ఈయఅశని సం, ఏవి. ఇ. పుం ప్రీ: 

1. పిడుగు 

సీ ఆశని కల్పము లివి యర్జును వాణముల్, గాని శిఖండిని గావు 
సుమ. భీష్మ. 2.408, శాంతి. 4-88 

ff 
2 వ జము, వ|జాయుధము. 

క. గిరియె పఅతేర నళనిి శరమును మేభఘత్వ మొంది సాయకవృష్టిం 
గురిసిన, ద్రోణ 56.78 

'అశబము సం. వి. అ. పుం. 

శబ్రమ లేనిది, 

క. అసమాలంబ మశబ్ద మ్కు రస గంధ స్పర్శ రూప రహిత మగుణ 
మ్యుల్లసిత గుణమగు వెలు(గు న్కభరిసన నియతిపరుం డొకండు 

వడయుం బు తాం ఆశ, 1-204. శాంతి. 1-174. 

శశమము సం. వి. అ. పుం, 

శమములేనిది * . 
శ 

గే ' క. పలు చాయల నొప్పిన యా, బలము లొకటి కొకటి దుర 



అశి 6658 

బల్లవ పుష్పా,వలి గల వనముల కయ నిక్చలత నిలిచి పొలిచె 

నశమనమై ర్యమునన్. ' థఖీష. 1-150 

అశ రీరత్వము సం. వి, అ, న, 

శరీరము లేకుండుట. 

క. తత్వ మనశ్వర మశర్తీర _త్వంబున6 బరయగు భూతరాళి నియత 

న్యాళిత్ర్వంబు పింనకత్వము, అాత్విక మై లేదు దేవా దళమునను 

నృపాం ఆశ్వ, 1-121. 

అశరీరవాణి నం. వి, ఈ. స్రీ 

సీ, అర్జును పుట్టిన యప్పుడు వీండు లోకములెల్ల గ₹ెల్చు పొగడ్త 
మొగులు _శకే- ముట్టినట్టిదయగు రణమున జయించు గౌర 
వుల సోదరులు. చాను భూరిరాజ్య, గెరవము. బొందునని 

యశరిరవాణి, వలికెనది దిట్టువడు గాక వలయునేని. 

ఉద్యో, 89-195. శాంతి. 5.865 [దోణ, త... 840 

అశరీర నం, వి, న్, పుం. 

ఆకాళ వారి, 

వ. దానిం జాచి సాత్యతి యద్భుతచి త్రయె యశరీరి పలుకు లవుడు 

దలంచి, నభా. 2-68 

అశర్మము సం, వి. న్.న. 

దుఃఖము, కీడు. 

మం ***అతి. [కూరక,రశ్రిములం దుద్యతులై నవారికీ నశర్మ [పొ 

గాకుండునే. ఆది. 7-185 

అశాశ్వతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

శాశ్యతముగానిది, నకించునదె, 

క, ఇవి యెల్ల నశాళ్యత ములు, భవమర ణాకలితములును.అను. 8- 808 

అకశి సం. వీణ. (ఇ. ఈ. ఇ.) 

భుబజించువా.డు, తిను వాడు, 

ఆతిధిశీష్టాళి, అశ. 2-169: 



శక్ అశితీతము 

అశిషీతము సం, విణ. (అ. జ. అ.) 

అభ హిం ప(బడినది. 

వ. సువర్ణష్టీవి యశిక్షి శాన్తుండున నకృతవిచోహుండును, 
(దోజు, 2-222 

అవీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
కీశముగానిది, చల్లగా మండనిది, 

క్క ఓంకారవాచ్యము.., నిష్పంక మళీత మనున్లము, ఆను. 4_1839 

అశీతి సం. ఏ. ణి. స్రీ. 

ఎమ బరి | 

కృళ వర్మ నీతి పాయకంబుఅను రోం. 2_94 

అశీర్చుండు సం, వి ఆ. పుం. 

విమ్థవు, నారాయణు(డు. 

జే, అచలు సూమ్మువరేణ్యు నవా సళీర్దు, నభయకారి నశీర్తు నారాయ 

ని, «708, 4.217 

అశీలత్వము సం. వి. అ- న, 

కీలత్యము లేమి చెడునడత, 

క్క, లోభ [కో ధా,శీలత్వ కామ భయముల. దేలు జనుండు కాలవృ్ఫ త్తి 
తఅ(గు నెలటు(గునే, శాంతి. 4-444 

అశుచి సం. విణ, (ఇ) 

1. ఆపవిత మైనది, పరిళుద్ది లేనిది. 

క్క బాలత్యంబున నవివే,కాలోలత శుచియు నళుచి యైనదియు సమం, 

జై_ లీల జుగుప్సిత విధి, శీలత నొందంగ దుర్విచేస్టలం దెరుగున్, 
శ్రి (ప్ర 1-89 

2. మలినమెనది, ముజీికిగలదిం 

ఆం పాదరోగు లకుచి పదముల దేవాలయముల మెట్టుటయును ననదు 

వారీ, దవ్పులేక [(కొవ్వి తన్నుటయును దొలు,పుట్టునందు. గలిగి 

న ట్రివారు, ఆను. 5.102 



ళు 

8. ఆపవి (తుండు. 

చ అఆకుచదియు( గమ్షండున్ లఘువువైన నిజా[గజుమేనితోడ సత్య 
శుచియు. బుణ్యశీలయు నుచొాత్తయు నాం జను నింతి. గొంచు 

గ,ర్భ్యశమత( గీచకుల్ , విరా. 8-17, ౪౪ + 1-205 

4. *శొచము లేనివాడు. 

క యాగలబునందు _ద్ధా,యోగము గల యకుచి రద్ద యొనరని 

శుచి వు,₹్య్యాగమ సంపద దుల్యులు,గా గణుతించిరి నిరూవకత 

నమరవరుల్. శాంతి, 5-947 

అశుచిత సం. వి, ఆ. స్రీ. 

. అకుచిత్యము, శుచి లేకపోవుట. 

శే. పలుచెటంగుల వంటకంబుల. [బమాద, జాత మె యశుచిత కంబు 

నంభవించి,నప్పు డనురులు గొం డు (కీయాఫలంబు., దిలలువై ( 

జల్ల నకుచిత దొలంగునం[డుం ఆను, 98-178 

ఆఅశుచిత్వము నం, వి, అ. నః 

మృతాశెచము, నూతకము. 

వ. ఇట్లు చని గంగాస్నానం వాచరించి యమ్మ్మహీపతి మొకలగు 

న ర్హ జనంబులు ధృత రాషమ్ట4నకు గాంధారికిం గుంతికం దిలోదక 

(పదానంబులు నిర్వ_ర్రించి నివృత్తు ల. యకశుదిత్యం బవనయించు 

టకం బురీ బహిరంగణంబున( బట కుటీర (పకరంబుల వసియి చిరి. 

ఆశ, 2.169, 08. 1-2 

2, అపవి తత, 

క. నినుశాలిన కొజవి తెబంగున నల్లందనంబు మిగులు కుఖుచ 

యొడలు, నె్వెజ్టిని శన్నులునై యకుచ్చిత్వ నిరూఢుం డొకండు 
వుళ్లై ధరసితనూజా. శాంతి, 2-206, అను, 8-178 

ఉశుద్ధము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

కుద్ధముకానిది, అపవితము, 

న ఎ le వ, అళుద్ధాన్నంబు పెట్టిన వాండవు, ఆది. 1-99 



656 అకుభత్వముః: 

అశుభత్యము సం, ఏ. అ, న, 

వోని, 

ఉ. నిమిత్త శుభాకుభత్య న్మిర్రారణమున్ మదిం గని హితం బిటి(గిం: 

చుట సీతి,.. కర్ణ, 25కి 

అశుభము సం. వి. అ న. 

1. కిడు. 

క్త, మీరేమి సేయుదురు దె +వొరంభము గాక శుభము నకుభంబును 

సం, సారుల( దనతన తతి నని, వారణ( బొందంగ మాన్ప్సవచ్చునె! 

వానిన్. విరా. 2-227 

పి విష్ణు నొమంబులు వేయును నిత్యంబు, వినిన( బరించిన మనుజు( 

డివాము, నందు బరమ్మున శుభంబు నొందక , .. ఆను, 5-826. 

వి, దుర్నిమి_త్త ము, ఆపశుకునము 

వ. అనేక దుర్నిమిత్తంబులు పుళై. + 4, అయ్యాకుభ సూ చకంబులకు 

ధా ర్లరాషులు దలంకక తూరగ్రంబులు మొరయింప నియో. 

గించిన... కీవ. 1- 145 

ఆఅమభసూచకము సం. వి. నమ. అన, 

అపళకునము సూచించునది. 

వం అనేక దుర్ని మిత్తంబులు వు క్రైం... .అయ్యకుభనూచకంబులకు 

ధౌ _ర్త రాష్ట్రలలుక లంకక తూర్యంబులు మొరయింప నియోగిం 

చిన. భీష్మ. 1-145 

అశషము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మిగులులేనిడి, సమస్తము. 

చ. .* అ శేషబలంబులు న ఖ్రైనల్ భధయ దుతగ తిం బాతంినన్ . 

విరా. తిఎకి01, శాంతి, !-71, శాందిం 3-442 

వీ. అ. పుం, | 

శవములేమి, మిగుల. లేమి 

వ ...దదీయానుజ్డ్య నడనీ తద్దయాలు |వజ్జా విశేషండ నై యశేవం. 

బును వివరింప - ' న్వర్షం "వ్. 
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స్తీ కలయట్టి వివి ధార్థములు నశేషమంబుగ6 దగ నొనంగుండు సక్పా|త 

ములకు. ఉదోగ. 2_12T 

అళోకము సం, వి, అ. పుం. 

 అళోక వృవము. 

ఆ. అంత నుదయగా ల మను నళోక దుమ, సమితియందుం గాంతి. 

చారు భంగి, నెజయ విరసి తొలుత నెగసిన యుజ్ఞ వలి, _న్లబక 

మనంగ బద్భసఖు(డు వొడిచె, ఉద్యో, ౨_1189, ఆర, 6-865. 

ఆళోక వృక్షమ. లో రెండు జాతు లున్నవి. ఒకటి రామఫలపు చెట్టు. 

ఆకులను బోలి పండిన నారింజవండు రంగుగల వపూలగుత్తులు కలిగి. 

యుండును, మతొకటి మామిడి ఆకులను బోలిన యాకులు గలిగి శల్లని 

వూలగుత్తులు గలిగియుండు ను, మాఘపఫాల్లుణ మావములలో దీని పూత 

యారంభమగును. వై శాఖ మాసమున * పండ్లు పండును. కాయలు. 

ముదిరినప్పుడు నీలపురంగును బాగుగా పండినవ్పుడు ఎజ్జని రంగును; 

గలిగియుండును, చిగురు ఎజ్జగా నుండును. పూలయందు శేనెయుండును,, 

' ఆధి మిక్కిలి గుబురుగా వ్యూపించియుండును. శోకమును చెజచునుగాన 

దినికి అళోకము అని పేరువచ్చిన ది, వంజుశము అని చామాంతరమును 

గలదు, కొందటు నరమామిడి కంశేశి యందురు. కాని యది వేలు అక 

కము వేయి. ఇది దడీణ దేశమున ఆందుగు మలయాళ దేశమున విరివిగా 

నుండ మ. మామిడి ఆకులవంటి ఆకులు గలిగిన అళోకము చెట్టు పట్టను. 

తీ (పదరరోగము లకు వాడుదురు. 

విణ. (అ. ఆ, అ.) 

దుఃఖము లేనిది, _ 

క, ..*మీర లృళోక స్థితి నుండు. డనుచు నురవది కరుణన్*.. 

ఆన, 4.125 

అళోకవనము సం. వి. అ. న, 

ఆళోక వృక్షములు గలతో(పు, ఇచ్చట నారదు(డు నివసించును, 

ఏ, అనుచు.వినతుం డగుటయు నమ్ముని (నారదుండు) తనదై. న 

42) 
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యశళోకవనమునకు( జనియె, చూ, ఆశోకము. (దోణ. 2-181 

అళోకుండు సం. వి. అ. పుం. 

అశ్యుని యంశ మున బుట్టిన వాండు. 

అశ్యుం డను వా డళోకుంలడై పుట్టి. ఆధి. 8-80 

అశ్మంతకదేశము సం. ఏ. అ. పుం. 

ఒకానొక దేశము. 

ఇది భారత కాలంబున సమ న్తవస్తు సంపత్సంపాదనంబులయిన గుణ విశే 

షంబుల వెలసీ పురుషార్థంబులగు ధర్మార్థ కామంబులకుం గార 

ఇంజై_ కమనీయం బగుచుండెను. భీష్మ 1-40 

ఇఅశ్మంతకు(డు నం. వి. అ. పుం. 

మగధి రాజు కుమారు(డు, ఇఆక(డు దుర్యోధనుని పక్షమున బోరాడి 

యభిమన్యునిచే. జచ్చెను, 

"తే. మగధపతినూను(€డై న యళశ్చింత కుండు, కాలు డయ్యును | బౌఢ 

రోర్భలము మెజయ.* చాంకుటయు నూతు తలయు రథ్యముల 

తలలు, నతని తలతోన యభిమన్యు( డవని( గూల్చె. |దోణ. 2-97 

"ఇళ్ళకి సం, పి, ఇ. స్రీ. 

[పాబీశుని భారి, సంయాతి తల్లి. ఆది. 4-2 

అశ్మకుండు సం, వి. అ. పుం. 

1. ఒక | బావ్యాణుండు. ఇకండు జనకునకు నీతి బోధించి వివేక వరి 

పాకము గలిగించెను చూ, వివరము. శాంతి, 1-210 మొ 

వి, దుర్యోధను పకతమున. బోరిన యోధుండు. 

ఇత (డు అభి మన్యువచేం జంపంబడెను. చూ, దోశ, 2.80, 81 

®, కల్మాష వాదు. డను రాజర్షి కీ భార రయెన గమయంశికి వసిమ్టనివలన 

బుట్టైన వాడు, ఆది. 5-89 

చూ. వివరము. ఆది. 7-129, 180, 181 

అశ్మము సం. వి. న్, పుం 
బాయి శిల, 
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అశంబుల వలన లోవాంబును నుదృవించె. . 
ఉద్యో, 2.185, ఆర. 7-98 

అశ్మరి సం. వి. ఈ. (స్త్రీ. 

ఒకానొక మూత రోగము. ఈ రోగమునందు మూ తము చాతపిత్త 

శేమ్మములతోం గూడికాని ళుకముతో. గూడికాని ఆర్చివేయబడి వసి 

(మూతపు తిత్తి) యందు కల్లు (కాయి) గట్టును. మూతము ఆతి 

కష్ట ముమీ(ద వెల్వడుచుండును. ఆప్పుడప్పుడు అాళ్లు మూ[త _చ్వార 

మున కడ్డుపడి మూ(త్రమును వెలికి రానీయక చాల బాధ పెట్టును. ఈ 

“వాళ్ళే చిన్నచిన్న ముక్కలుగా నున్నచో “శర్యర్” వ్యాధి ఆనియు 

సన్నని పలుకలుగానై నచో సికతా రోగమనియు నందురు. చూ. శర్కర, 

సీ. .+.కోళ మళ్ళరిని శర్కరను జ్యాధితు( డగు నరు. డన్య నతిని 

గన్య -ఆ- మహిషి గోవు. దురగి మదచాతురత మున్ను, గవిసి 

నాయడు. | ఆ ఆను? 5-99 

అ|శమము సం, వి, అ. పుం. 

[శమలేమి; ఆనాయాసము, అవలీల. 

తే, తొలుత నీవు నన్నడిగిన దొడ్డ విల్లు, గాండివము ఫల్వుమన శేడు 

గడయు నదియ, 'సమరమున చేవ దానవ నమితివై. న ఛెలుచు నశ 

మమున దాని వలన నతడు. విరా .4-120 

సీ ఆశమంబున గెల్వనగు నాకు. . శల్య, 2-242, ఆను. 1-138 

అకాంతము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

అవిరత ము, ఎడ తెగనిది; తెంపులేనిదిం 

క (శీ [శితవకస్థ ల గారీ (శిత వ్యామాంగ నుభగ రైభా సంప, త్త 

(లత తనూ లలిత, శాంతి. 4-1 

క తాను రెగునేని'బాంధవ చారప్పుత, మిత్తు) లను సజ్జ్ఞనంబు లేమి 

_ టికి విగత్క ,చింతుండై. గువా సొచ్చి యశాంత బుద్ధీ (, దడవి 

కానంగి వలా చె కన్నుం దాన. శాంతి, 6.288 

అ సం, వి, ఇ, వక. శ్రి 

ఆయుధముయుక్క పడన అంచు, 
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ష్, ఎంతగ దై +తా్యరుణ రంజితా $. అర, 5-179 

అశుకణము నం. వి. నమ. అ. పుం, 

సీ, తోయజ' దళముల తుది మంచు దొర గెడు, గతిం గమ్నగవ న శు 
కణము లురుల, విరా. 2-188- 

అశుతము సం, విణ. (అ ఆ, అ.) 

వననిది, 

వ. నీ పలుకు ధరశ్చవిరుద్ధం బన నోడుదు నుయినను లోకంబున నిడి 

య శుతపూర్వంబు దీని నింక నీవును నేనును గుంఠీదేవియును. 

ధృష్ట ద్యుమ్నుండును విచారించి యెల్తి నిశ్చయింతము. 

. (అ [కుత పూర్వము యా _మున్నెన్నండు విననిది) ఆది, 7.248. 

అ శుధార సం, వి. సమ. ఆ. స్రీ. 

కన్నీటి చాలు. 

వ, దీని వృత్తాంతం బంతయు వినమని యమ్మానినిం గానిపించిన 
నదియును. 

చం కను(గవ న|శుధార 'లొలుకం జరళానత యైన రాము( డి ట్లను. 

ఉద్యో. 4-294, “295 

అశుపూరము సం, వి, సమః అ. పుం, 

కన్నీటి [పవావాము. " 

క. దలదండి దొరంగం, జనుచెంచు నశువూరము,” “ కనుగవలో' 

మింగుకొనుచు( గామిని వలి కెన్, నిరా. 1-79 

అ(ువిందువు సం. వి. నమ. ఉ. పుం. 
కన్నీటిబొట్టు, కన్నీరు. 

"వం మృత్యు వ (పజల! (బబల 'దుర్చల భేదంబు లేక సంవారింపుమను. 

టయు నవ్వనిత వనటిం గన్నీరొలుక ఒఅ శుబిందువులు దోయిటం 

. బట్టి య ద్దెవుం డముశ్రి ద్రియతో, శాంతి. 5-20 

'అకువు సం.వి. ఉ. న. 

కన్నీరు. 
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అమ్మాధవ ధనంజయుల( జూచునప్పుడు నాకు వార్తాశుపులక 
లును దదనంతరంబ భయంబును బ్లు నట్టి యెడ, 

ఉద్యో, 2-12, విరా; 2-79 
(బిహు) న్నీ 

ఉ ...కుంతి నవో దేవుని నిల్లడ వెట్టి నాకు న,క్మూ నిను నమ్మి చాల 

విషమం బగు ని వ్వనవాస మీతండుం బూనంగ్ధ నియ్యకొంటి: 

- _విశా, 2-211 

అళ్లథము. 3 సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

థిలముగానిది, దృఢ మైనది. + 

ము *. 'నంగామా ర్ ర ఇవాపంబు ల, ల్ల థ. వరగంబులు క్స్ర్రి కిము, 

_ విరా. 8-154 

అశేషము సం, వి. అ, “పుం. 

దేవితోడను నంబంధము లేకుండుట, 

క. రోవము శోకము రాగ, ద్వేషము అభిమాన దర్ప వేగానలసా, 

శేషము లజ్ఞాన మని మృనీషిజనము సెప్పు మాననీయ చరితా. 

శాంతీ. 8-401 

అశ్వకము సం. వి. అ. పుం, 

ఆశ్వము, గుజ్జము. ' 
'తే' అవుల మూ(టను గృపట్రవృ ద్ధిశ్వ కాయువులు శుచి |గౌాద్ద 

కర్తకు గలుగు నధిప, = ఆను, 98.169 

'అశ్వకృంతు:డు సం. వి, ఆ. పుం. 

దే వేం్యదుని భటుడు. 

క. తలరం గరేణు కథన, (పలివా (పరుజాళ్వక్ళంత పద నఖులను 

ర్యతులం గులిశనితాన నఖా,వలి( బజీం[దుండు వచ్చి వందటి 

లాడెన్. ఆది, 2-100 

(రేణుక [కథన అనియు, జాఠము గలదు. అప్పుడ “(క తేల బలుక 

వలయును) 

అశ్వ జ్ఞానము నం. వి. అన. 

ఆశ్యను యొక్క మనోగత భావమును. చెలుపు జ్ఞానము, అ శ్యవానయము . 



662 అశ్వతరు! డు 

క్క వారి తక్కు డరయ మ[దే,శ్వరు. డశ్వజ్ఞానమున నసంశ యము. 

గ్ల, 1-289: 

అళ్వతరుండు నం, వి. ఆ. వుం. 

కదువ కొడుకు, ఆది. 2-4 
(| 

అశ్వతీ రము సం, వి. అ. న. 
గంగా తీరమున 'కన్యాక బ్బమునకు సమీవమున నున్న తీర్ధము. 

చూ, వివరము, ఆను. 1-106, ఆర,. 3-182 

అశ్వత్టము సం. వి, ఆ. పుం. | 
రావిచెట్టు. 

ప అవలం వై. రి [పమోద భరితుం డగుచు మెలంగి యశ్వళ్ల మధూ 

శామ బిల్యాది భూరుహోపళోభితంబై న నిజ, పూర్వా శమంబు 

గనుంగొని. శల్య, 2.216: 

వ. బుతుకాలంబున నీ త ల్లి యశళ్యళ్థ బును నీ వురుంబరంబును' 

నాలింగనము సేసి భక్తితో మీమీ చరువు ల పోగించునది. 

ఆను, 110, ఆర, కి-! లీక్ 

అశ్వత్థామ సం. వి. న్, పుం. 

1, మాళవేం[దు(డై న యిందవర్మ యేనుగు. భీముడు దీనిని సంహా' 

రించెను. దీని నాధారము చేసికొనియే యుధిష్గిరుడు అశ్యశ్ఞామ నచ్చి. 

నని యెలుం7 తియ (దోణుని చెవికి వినరాకుండ( గుంజరమనియు. 

బలుక (6 గలిగాను. , రో 5.316 

క ఖీమునిచే నని నళ్వళ్ఞామ యనం బర,గు భద. దంతి వడిన, 
[దోణ. 5-807 

వ, మాళవేందుండగు నింద్రవరగ్హ వారణం బశ్య్వ్యశ్ఞామ యను పేరి 

టిది (దోణ. B81 

2, దోణుని కొడుకు, 
చూ, వివరము ఆనుఐంధము. విరా, క-క్కీ (దోణ, 5.549, ఆది 8-79 

అళ్వనది నం, వి. ఈ. స్రీ 

కుంతశిభోజ పురమునకు సమీపము నందలి యొక నది. ఈ నదియందే! 

కర్ణుని బేటిక యందుంచి కుంతి వదలను; 



అశ్వ మేధపర్వము ర్రరై8॥ 

వ, : ఖయునుం చానును గొని చని పురసమీపగత.బయిన యశ్యనది' 
, ఫపవాపహా-బున విడిచి కుంతీ యెొతయు నంతాపంబున నిట్లని 

విలావంబు సేసె ఆర 7-240: 

అక్షనీ తీర్థము సం. వి, ఆ. న, 

ఒకానొక పుణ్య జలాశయము. పుణ్యనదీజలము. " 

ఇందు స్నానం కాడినవారు రూపవంతు లగుదురు. ఆర. 2-959. 

అళ్వపతి స, వి. ఇ. పుం. 
- మదదేశపు రాజు సావి తీతం,డి 

వ, ...ఆయా్యకశ్వసతియును సావి తీ _పసావంబున నిజధర్శుపలత్ని 

యయిన మాళవియం:దు సావిితియను కూ(తుంగని, ఆర. 7-170 

అళ్వము నం. వి. ఆ. పుం, 

గ అము", 
ee 

అశ్ష్యకలిత శక టము ఆను, ౨.379: 

ఉ ...ఆశ్యములం బరికించియున్కి యిం, పేని, దురంగ శాలలకు నెలను. 

మ ఖ్యుండవై ,.. వీరా. 1-272: 

అళ్వముఖము సం. వి. ఆ.న,. 

గ జ్జపు ముఖముతోనుండు జౌర్వాగ్ని-ఇది సము దమునం దుండును. 

బడ చాగ్ని 

వ. జార్యండు పిత్భ దేవతా దేశంబున దనకోపానలంబు సము! దం. 

బులో వై_చిన నది యౌర్యానలంబు నా నశ్వముఖంబున నబి జలం 

బులు (దావుచుండు... ఆది. 2-148. 

అళ్వమేధదత్తుండు సం. వి. ఆ. పుం. 
జనమేజయుని (పరీతీత్తు కుమారుడు) కుమారుడైన శశానీకునకు., 
వై దేహివలనంుట్టినవాండు. .. ఆది, 4-117: 

అళ్వమేధపర్వము నం. న్, న. పుం 

భారత భాగములలో, బదునాల్లవది, చూ. మవోభారతము 

ఆళ్వ. 1-288; 



‘864 అశ్వమేధము 

అశ్వమేధము నం. వి. ఆ. పుం. 

అశ్యమును పళువుగాంజేసి సార్వఖౌముండు చేయు యాగ విశేషము నర్వ 
పాపనాళశనమునకై_ దీనిని జేయుదురు. ఉద్యో, 1-168; ఆర, 2-274 

ళో, “నర్వ పాప్యానం తరలి, తరతి | బవా్రవాత్య్యాం యోఒ౬అళ్వమే 

ఛెన యజేతొ--౪ని [శుతీవాక్యము, 

“రాజా సార్వభౌ మో౬ఒశళ్వ మే ధేన యజేశ'-ఆని స్మ బలి+ 

ఈ యజ్ఞము చెత పూర్థి మనా( డారంభింప వలయును, (పథమ 

సంవత్సరమున అనయా యజ్ఞూర ంభపు మొదటి సంవత్సరమున వై(త 

“వూర్జిమనాండు సాం, గవాణము అను చేరు గల యొక యజ్ఞ మును 

జరిపించి మరునటి దినమున [బహ్మొదనము, మేధ్యాశ్వబంధనము, స్నాప 
"నము, (దోతణము మొదలగు |కియల నొనరించి అళ్వమును వదల వల 

యును. అయజ్ఞాశ్యము మొదటి సంవత్సరము స్వేచ్చా వివోరము చేయు 

"చుండ రాజవు్యతులు, ఉ్యగరాజులు సూత |గామణులు కుత్త సం|గహీ 

తలు అను వారొక) కరు నూజేసి మందిగా వెరసి నన్నూరు మంది 

-చాని సంరక్ష ణార్భమై వెంబడి పోవలయును. వారు దానిని మరలింప 

గూడదు, ఆది యట్లు తిరుగుచు, దుదప( చాను గృ వామునకు మలి 

వచ్చును. ఇట్లా అశ్వము వవలఠిన సంవత్సరమున సదునొకండు మాసములు 

గడచిన పిదప దానిని తోలుకొని వచ్చి నదస్సునకు( చెచ్చి శావిచెట్ల 

తోపులో బంధింపవలయును. 

"యజ్ఞాశళ్టము తిరిగి వచ్చునఅకు సార్య భెముండ (పతిదినము శుత్యు క్త 

[కమముగ సావి| తాది కర్మములు చేయుచుండవలయును. యజ్ఞార-భము 
"నకు బూర్వము |కుతుర్ణిక్షముగ బుత్యిగ్యరణముచేసి ఉపాంగముగC 

గొన్ని యజ్ఞ ములు చేయవలసి యున్న ది. 

పదునొకండు మా నములలో యజ్ఞాశ్యము తిరిగి వచ్చిన పిదప6 బం | డెండవ 

మాసమున యజ్ఞములకు వలసిన సామి|గులను సంపాదించుకొని యా 

సంవత్సరము కడపటి ఫాల్లుణామావాస్యవా(డు బుత్విక్కులతో యజ్ఞ 

'శాలను ,బవేశించి రెండవ సంవత్సరము (వథమ దినమగు పాడ్యమి 

మొదలు ఆశ్వమేధయజ్ఞమారంభింపవలయును, ఏడుదినమ లు వోమము 

సేసి పూర్ణాహుతి చేయవలయును. 



-ఆళ్వళితకుండు 6605 

అళశ్వమును [బవా్యి, అభ్వర్యుండు, వోత, ఉర్లాత ఆను నలువురు బుత్వ్యి 

కులు రథశారుని గృహమున బంధించి దాని నాలుగు పాదములయందు 
“ఆహా ధృతి స్సా వవో” ఇ త్యాదులగు మంత ముల జెప్పి వోమము 

చేయుదురు. 

“పిమ్మట పోమలతా రాజమునకు నభివర్ణక ములగు కొన్ని |కియలు జరపి 

సోమపానము చేయుదురు. 

అశ్వ మేధి సం. విన్, పుం. 

ఆశ్వ మేధ యాగము చేసినవా(డు' 

క. నాకదియేల యశ్వ మేధుల పదమని యెంచితి. ఆను. 4-72 

ఇళ మేధేళ్యరు(డు నం. వి అ. పుం. 

రోచమాను(డ;: ఆను వేరుగలవా(డు. 

రాజనూయయాగ కాలంబున పూర్వదిగ్యి జయంబు సేయు థీమునిచేశ( 

తమ.శ్చిలతో (గూడ జచ్చెను, నభా. 1-241 

అశ్షవిద్య సం. వి. ఆ. స్రీ 

అశ్యలకణాదిక మును దెల్పు విద్య, ఆళ్వహవృదయము, : 

క. తురగంబుల(జాచు విధంబరయ(గ నితం డశ్యవిద్యయందు నిపు 
అత్యాస్ఫురణము గలవా(డు, విరా. 1-259 

అశ్వశాల నం. వి. ఆ. (స్త్రీ. 

గుజ్జపుసాల, మందుర. 

వ, ఒక్కురమ్య | పచేశంబున రాజనుందిఠంబును నుచ్చితస్థానంబులసమ స్త 

జనవివానంబులునై రమణీయ బంధురంబును సింధురాళ్వశాలా 

మాలికా మనోవారంబునుంగా వీజెల్ల విడిసె ఉదో[ై. 4-182 

అశ్వ శిక్షకుడు సం. వి. సమ. అ. పుం, 

గుజ్జమ లకు వీది నేర్పువాండు, గుజ్ఞముల నలవబిచువా(డు, గుజ్జిము 

లను బరీపొలించువాండు. 

ఆ, అశ శితకు(డనై మత్స్యభూవిభు. గొలుచువా(డ గుజ్దములకు 

పలయు తెఅ(గు లెల్లి. జాలనెలుంగుదు రూవుగా, నరయనేర్తు వాని 

ననుదినంబు. విరా. 1-94 



666 అశ్వశీర్తుండు: 

అశళ్వశీర్షుండు సం. వి. అ. పుం. 

తవక ని కొడుకు, అర్జునుడు ఖాండవ దహనముసేయు నమయంబున. 

నిత(డు ఆగ్ని శిఖలకు వెజచి తల్లిని దనతో(కను గబచి వట్టుకొనునట్లు: 

చేసికొని ఆకాశమున బర్విడు చుండ నర్జునమండు వాని శోకం చెగ( 

గొశ్చైను. ఆ తోం తోడ తల్లియగ్ని(జడి నశించెను, వెంటనే పార్టుండు 

అశ్యసేను నేయ సమక ట్టిన నిం|దు6డు మోహిని యను మాయగావించి. 

యాయశ్య నేను విడిపించెను. ఆది. 6-272, 278, 274 

అశ్వహృదయము సం. వి, అ. పుం. 

గుజ్బము యొక్క మనోగశ భావమును దెలుపు విడ్యావిశేషము. 

వ (దురోధనుు శల్యునితో) కృష్ణునకు నళ్వవ్భాదయ జ్ఞానంబున. 

నీవ ధికుండవు, కర్ణం 1-252 

మ రాగ్టిక్క-ర : (కర్కోటకుండు నలునితో) అతనికి (బుతుపర్టునకు) 

నళ్వహృదయ మనెడి విద్య యిచ్చి, వెలయ నతనిచేఆ నక్షవ్భాదయ 

మన్విద్య( జేళొనుము. ఆర, 2-128: 

అశ్వ సం, వి. న్, పుం. (ద్వివచ) అళ్వులు 

ఆక్షినీ పుత్తు9లగు చెవవై ద్యులు 

"జే, అశ్విపితృ శ శానందులు నందు వెలు(గు,చుం[డు. శాంతి, 6-124- 

సీ ...పరమావ్లోదమున( జన్కుదెంచి గంధర్వులు చేవమునులు మర 

దశ్వివసువులు మహితాదర౦బున. మవో. 67; ఆను. ర-ల18* 

అశ్విని సం. వి. ఈ. స్రీ 

ఇర్యదేడు నతత్రములలో మొదటి నతతము. ఈ నత్షుతమున తిల 

దానము |ఛేష్టము. ఆను, 2-879 

అక్వేతము సం.విణ. (అ. ఆ, అ.)' 

"తెలుపు కానిది, నల్లనిది, 
సీ, పలువుర గొడుకుల( బడయంగ వలయునం, దొక్కరుండయినను 

నోపి గయకు, నరుగునో యనియును నళ్వమేధం బొప్పంజేయునో' 
యనియు నశ్వేత మైన, యాంబోతు విడుచునో యనియును గోరు 
దురు. అర. 2-27/4- 
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అష సం, విణ. న్. సంఖ్య. 

ఎనిమిది (ఇది 'తెను(గున నమాన పూర్వకముగనే యుండును) 

అష వై డూర్యములు. వీరా 480 
ట ఆ 

ఆ అమరులకు నజయ్యులగు నష్ట్రనంళ_స్తకులు, కర్ణః 2.2765 

ఇది ఇతర నంఖా్యా వాచక ములతో. "జేరినపుడు తజచుగా “అష్టా” అను: 

రూపమ గా మూలును, చూ. అప్బూదళ ము, 

అష్టకము సం. విణ, అ. పీకా. అ, 

ఎనిమిది పరిమితి గలది, 

నిశి బాగా ప్రక మున, నిరా, 5-168: 

పాదాప్టకంబును. శాంతి, 8-109" 

అష్టమ6డు సం, వి. అ. పుం. 

విశ్వామి_తునకు మాధవి వలన. బుట్టి వాడు; యయాతి చౌహితు(డు. 

ర్ం (విశ్నామి తుండు) మునినరు( డష్టకుం డనియుడు, తనము, బడని 

శిష్యునకు సుదతి (మాధవి) నొప్పించెన్. 

ఉద్యో, $8_92!; ఆది 8.218 

అషగుణము నం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

ఎనిమిదియెనది, ఎనిమిది విభాగములు గలది, ఎసెమీది రకములు గలది, 

ర అ ప్టగుణంబగు నై శ్వర్యంబు నొ. దియు. సౌవి. 1-116: 

(అైళ్యర్యములు) 

అష్ప్టచ[క్రము సం. విణ. ల 

ఎనిమిది చ్యకములు గలది, విష్ణుని శేరు. 

వం ఆష్షచ[గంబును, (బభూత భూత యు క్రంబును మనోజవంబును 

శగు మవానీయ శకటంబున వినోదపఠరాయణుండై న నారాయ 

గుండు వికులఠనిధానుం డగుచు వై కుంఠకాలిధానంబున వీఖ్యా' 

తుండై వివారించుచుండు. ఖీష్మ. 1-37 

అష్టమత సం. ఏ. ఆ. స్రీ 

ఎనిమిదవది యగుట.. 
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క, విను మై దిందియములకును, మనంబు వష్షంబు న_ప్హమత్యము 

బుద్ధిం, బనుగొను భవ్య కే|త,జ్ఞనియం దష్టకుత గల్లు సుగుణా. 

భరా, శాంలి, 5-166 

“అష్ట మము సం, విణ. (అ. ఈ. అ.) 

ఎనిమిదవది, 

కం ...ఆయ్యి,ష్టమ యామిని నుదిత పటువిపాదుం దగుచున్, 

క. గురువిభుండు నగరు సొచ్చియు. థీమ్మ. 8.164, 165 

: జ 8 అస్టమి నం. వి. ఈ. ద్ర: 

1. ఎనిమిదవదియెనరి (స్త్రీ). 
క యస్టృమియగు దేవత నేం, గషహ్టైతస్తత యసురులందు( గని విడిచితిం 

శాంతి. 5-18 

2. పతములో ఎనిమిదవ తిథి, - 

ఉ. మానవు( డోపి యాశ్యయుజమాసము రెండవ యస్టృమిం దగ 

బూని డిన|తయంబు, ఆను, 8-16 

'అస్టముండు సం. విణ. అ; పుం, 

ఎనిమిద వ-వా(డదు. 

అ. ...ఎప్పటి, యట్ల 'నెమ్మినుండు నంత( బు, దనయ డష్ట 

ముండు తలి 9 దం[డుల కత్తి, (ప్రీతియను ముదంబు ( వరుగుచేండ. 

ఆద, 4.150 

అష్టమూర్తి ఏం, వీ, ఇ. పుం. 

శివుడు. 

అష్ట మూర్తులు: -ప౭చ భూత ములు-ర్, నూర్యచం|దులు-2, యజ్ఞ 'ముజేసిన 

సరుషుండు 1. ఇ 

వం ఇట్లు [పళయ కాల 'తాండవంబునం [బచండమూ ర్రియగు నష్ట 

మూ_ర్తయుంబోలె విజృంభించిన భీష్మ మార్కొను మగలు లేక, 

| థీవ. l-271 

అప్షళోభనము నం. విణ (అ. ఆ. అ.) * 

'ఎనిమిది విధములైన యలంశారములు గలది ఎనిమిది విధములైన 
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మంగళకర వస్తువులు గలది ఆవి: 1, "సింహము 2, వృషభము 

8,గజము, 4. కలశము ర్, వజనము 6, వై జయంతి 7. భేరి 8. దీపము 
4 

వ. పరమ సంతువ్చ వృాదయమై. చందుతోం గూడిన శా|త్రియుం 
బోలెం బతి( గూడి యొప్పుచున్న దమయంతిం జూచి సంతసిల్లి, 

తన పురంబునం ద వ్ష శోభనంబులు దేవ గృహంబులయందు విశేష 

పూజలు సేయించె, ' ఆర, 2-220 

వ, పాంచాలపతియును గరం బనురోగంబుగ6 బురం బష్ట్ర ళోభనంబు 

సేయించి (|చౌపడది వివావామునకు నభా. 1-168, 

అష్టాంగము సం, వి. అ. పుం. 

1. యోగ విశేషము. దీని యంగములు : 1. యమము లి. నియమము 

8 ఆననము శ, ప్రాణాయామము ర, (పత్యాహారము 6 ధారణ: 

7. ధ్యానము 6. సమాధి. 

మాలిన. ఆవగమిత రవాస్యాహ్టాంగ గమ్యక్పకారో.త్సవ గురు. 
కరుణావిస్తార గాఢ (పళశాంతి, (ప్రణవ హృదయ పద్భోచ్భాసి 

విళానసా రా. ఉద్యో, 4_ఈ28 

2. ఆయున్వేదము. దీని యంగములు : 1. కాయ చికిత్స 2 శామార 

భృత్యము లి, భూతవిద్య 4, కాలాక రము 5, శల్యము 6, ఆగద 

తంత్రము 7. రసాయనతంతము రీ. వాజీకరణము, 

కం అనిశము సేవింతురె ని, న్ననఘా యష్టాంగమైన యాయుశ్వేదం+ 
బున డకులై న వై ద్యులు, సభా. 1-లీతీ, 

అష్టా కపాలము నం. వి, అ. పుం. 

"ఎనిమిది మట్టిపా్యతములలో నంన్కరింపంబడిన పురొ డాళముతో. జేయు 

నొక విధమైన యజ్ఞము, 

వం దతిణాగ్ని (పముఖులయిన ' వవ్నాలు వాయుహాతిం జేసి 

యక త సంస్స్ఫృృష్ష షంబు లయ్యె నేనియు రజస్వలాది సంకరంబు లం 

చి నేనియు. ద(శ్చాయళ్చిత్తార్ధంచై యష్టాకపాలేష్టి చేజ 

వలయు, ఆర్. 5-187 
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అషాదళ నం. విణ. న్. 

పదు వెనిమిది(ఇది తెలుగున సమాన వూర్వపదముగనే | పయ _క్తమగును) 

యం అ,హ్టైదళపర్వ నిర్వవాణ సంభృతము, విరా, 1-6 

అషాపదము సం. వి. అ. పుం, న. 

ఎనిమిది ధాతువులయందును (తిష్ట గలది- బంగారము. 

ఉ. కళింగుం డ,ష్టాపద దీ పుంఖ నవశాత శరంబులు నాటసేసినం, 

భీష్మ. 9.78 

అషావక్రము సం, వి. ఆ, న, 

లీర్భవిశేషము. కందు స్నానముచేసిన మర్త్యుండు (బవ్మాఖావ ముందును* 

ఆను, 2-686 

కుష్టైవ్మకుండు నం, వి. అ. పుం. 

మునికుమారు (డు. 

చూ. చరిత. ఆను, 2-8 మొ, 25 వ. 

ఎనిమిది వంకలుగల శరీరము గలవాడు. ఏకపాదుని కుమారుండు. 

చూ చరిత. ఆర. 3-286 మొ, 260 వం 

అషాశీతి నం. ఏ. ఇ. స్రీ. 

ఎనుబది యెనిమిది, 

వ, ఊర్థ్వ 'రేతనులయిన యష్టాళితి నవా|సములును. సభా, 1-80 

అసంఖ్యకము సం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

సంఖస్రలేనిది, లెక్కింపరానీది. 

క (పకృతి దన యిచ్చం |గీడ్కార్థకముగ సత్ర్వాది గుణవితానము 

నానా వికృతులం బొందింప నసం,ఖ్యక విధమె వర6(గు చుండు 

నది మను జేం దా. శాంతి, 6-96 

అసంఖ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

సంఖ్య లేనిది, లక్కింపరానిది. 

క, ఆనురవరు. డీ వాలాయుధుం డనమానబలుండు సమరథా[గణి 

విను పాం.డునుతుల యెడ రోషము గలం డసంఖ్య మాయాబల 
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మున నరుల( గలంచున్. ఉదోర్ట. 4-281 

బి, (త వ్వితండము. 

ఆ. భక్తి( (బస్తుతించి (పణుతుల 'చెల్చి తృత్క్మరుణ వడసి పనిండి [తవ్వి 

ఉండములు నృపాల పెక్కు మోపులు దెత్తముు రము భాఠ 

వహుల( 'దెముగిచాల, 

క, అని పలికి యమ్రువోత్ముండు, గొనిపోవ(గంబోయి శివు నకుంగిత 

కరుణం, గనక మనంఖ్యము మోపులు, గొనివచ్చె నతండు మంచు 

కొండ యివులకున్, అశ్ష. 1-62, 68 

'అసంథ్యాతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ,) 

ఇగ్ని యని లెక్కింప రానిది, బహుసరఖ్యగలది. 

వివిధ విశేష వికృతి స్వరూపులగు ననంఖ్యాత |పమధథులు, 

సౌ ప్రి. 1-116 

ఇఅసంఖ్యులు సం. విణ. పుం. బహు 

అనేకులు. ' 

చ. ఇటు తగునే సుయోధన మహీవలయంబున నిట్టి దైన్య మె,చ్చట 

ఐవం జూడ. గల్లిఐ య సంఖు రలు రాజులు నీకుంగా(గ6 జ,చ్చుట 

యును. | శల, 2.54 

ఆఅసంగత సం. వి. ఆ. స్రీ. 

తగులమి, సంబ-ధములళేమి, 

క, ధళారాముండు సంతత, ధరగ్ణు(డు నై యనంగశానిష్టమతిన్, 

నిరరెలు( డగువానికి ని,ష్కరత్చి త్వానంద సిద్ధి గలుగు మునీం (దాః 

శాంతి. 56-288 

ఉఅసంగతము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కూడనిది. పొనంగనిది, యు క్తముగానిదిః 

చ, ఇత6 డిది యేల |కొవ్వి ధరణీకుండ వంచు వృథాభిమానియై, గత 

మున బోయె, ఉద్యో. 8.౨76 

క, మానవులకు దలంప(గ న,జ్ఞానము నట్టి పగ లే దసంగత కృళాస్త్రధీ 
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నుండై రూపునెడు ను,చానం గావుక నుదాత్త ధర్ణవిధిజ్ఞా, 

శాంతి. 5-82 

అసంగతుండు సం, పి. అ. పుం. 

విరోధి. 

క. అనిమిషవరు( డివ్విధమున, జనియింప(గం జేసె బగ యసంగతులై_ 

వారును చెగి యొండొరువులతో, నని జెట్టుగ (కేసి చచ్చి రందయి. 

నధిపొ, ఆర, 1-298 

అనంగము సం. వి. అ. పుం, 

నంబంధములేమిి విషయాదులయందు భోగాస కిలేమి, 

ఆ. ఆరయ మే లనలగ మంచిత జ్ఞానంబు, శాంతీ. 5--525- 

"తే, పకృతి చిసణ యో యపరాధ మరయ, నా యదియగాక 

"వేటెకంజే యనంగ, కలితు( డగు నేను దానితో గలయ నేల, 

కలిగ బహురూపముల చాన. గాదె నాకు. _ శాంతి, 6-52 

అనంగుడు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

విషయ సంగమము అేనివాండు, దేనితోడను సంబంధము లేనివా(డ . 

సీ అమాగ్రనవతి యనంగులు. గృ తాతునలు (వళతా చరితమతులు 

నధ్యాత్మ సీరతులు నందు (|బహ్మాలోకము) బోదురుగాక యిచ్చ 

టుగా నశకన్టంబె నాకు. డ్ . ఆను. &-/ 4. 

వీ. అ. పుం. 

విష్టుపు. 

సీ, వరుం డనంగు(డు ధర్మపాలుండు... సంగు_స్త మంత మనగ... 

కేం బరంగు వేళుల నొప్పి యధ్యర మయాత్ము(డైన విష్ణుండు. 

ఇ ఛాతి, 8-110" 

అసంతాను(డు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

లీడ్డలు లేనివాడు, 

శె ...యనంశాను( డగుట గర్భ, చాను( డగుట డరి|దత్వత వు 6 

డగుట్క చెందు దూ(డుల కట్ట (ముచ్చిలిన కష్ట, నరుని కని 

పల్కె-( బశునఖ నాము డధ్గిప. అను. 8-248. 
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అసందిగ్ధము సం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

అనుమానము లేనిది, నిస్సంశయము. 
క, ఆసందిగ్గము మన కాకి యగుట దీనికి దగ(గన్. విరా. 4-88. 

అసంబద్ధము సం. విణ (అ, ఆ. అ.) 

1. పొందిక లేనిది, అతుకనిది, అయృుక్తము, (వాక్యము) 

ఊ. *..న్వా వృద్దియ కోరుబేని నవివేకివి నీవని నన్ను ని ట్రసం,బ. 
ద్దములై_న వాక్యములు పల్కక వే సిలిపింపు కోమలిన్ , 

విరా. 2-6. 

ఉ, = = = రాజ్యసం, సిద్ది నిజా [గ జన్ఫునకు( జేయు తలంపును గల్లు నీ, 

వసంబద్దమ. లైన వాక్యములు పల్కుట యొప్పునె కీచ కాంత కా,_ 

ఉద్యో. 8-66 

2, అసత్య మైనది, హాని కలిగించునది (మాట), 

వ, నంజయునకు ధృత రాష్ట్రం డిట్లనియె. 

క, వృద్దని జాత్యంధుం డని బుద్ధివిహీను( డని. నన్ను( బుత్తుఏండు. 

బలద ,ర్పోద్ద తు, డై మెచ్చ డసంబద్ధంబులె కాని వినండు పలికిన 

పలుకుల్ . ఆర. 1-888. 

అసంబద్దు డు సం. విణ, అ, పుం, 

. ఆయో గ్యుండు, అపా తుండు హితము విననివా(డ.. 

ఉ- బద్దుని( "జేయ ( జూచె నను(బట్టి నుయోధను(6 డింక న య్యనం,. 

బద్దునితోడి నంధికి నుపాయము నా మది దో(స దెమ్మెయిన్. 

ఉద్యో. 4-08; 

అసంభవము సం. విణ. (అః ఆ, అ.) 

సంభవింపనిది, కలుగనిద్కి అసంగతము, పొనంగనిదిం 

ఆ, (దుపద తనయు( డట్టి [దోణుని తల( గోయు, వాడు విధికి నెట్టి ' 

వారి నెట్టి, తెజంగు సేయరాదు దీనికి నేమను,వార మిది. 

యవంభ వంబుగా దె. ప్ర ఎ 122. 

43) 
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9, లభింపనిది, దొరకనిడి, 

వ .*.మహీంసన దలంవక నిత కంబును నొకొ్క్కాక్క వనస్పతియందు 

నొకొ సీకో గ్రా వన్యఫల ఇికగొని య3ంథభనంబయిననొా. డుపవా 

సంబు నేసి, . ఆది, క్-4కి 
శో 

'అసంభృతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

చక్కగా పొండ(బడనిది, 

తే, ఆర్థధరత్రంబు లిత రేతరాాశయములు, గాన వానిలో నొకం 

డూ(దు మాన వేందు, జగము పోకల బుచ్చు ననంభృ తార్జు డైన 

వానికి. గామ మపాప్య మరయ. “శాంతిం 8-467 

"'అనంభ్రము,డు నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

నం భమము లేనివాడు, తొట్రుపాటు లేనివాడు. 

ఉ ఆ నభ శేకవ్యన్ర యగునట్టి ననుం గొనివచ్చి నొంచు ద్కుళశ్ళా 

సను జూచుచుం బతు లసం|ఖము లై తగు చేష్ట లేన నా, యాసలు 

మాని చితమల యాకృ్ళతి నున్నయెడన్, ఉద్యో. 8-111 

క, అవి గనియు వినియ నులుకక, సవరణ లొప్పార నపు డసం|థ 
మలై యాదవులు, మౌన. 268 

ఇఅనంశళయము సం, విణ. (అం ఆ. అ.) 

సంశయములేనది, నిక్లిత ము, 

ఊఉ. ,..మదియ చావుబల హీనబలుండయి నీకు( (బీతిగా జచ్చు 

ననంళయం బిది విచారము లన్నియు నింక నేటికిన్ విరా. 2-279 

'అసడ్డ వై+*విష్మసం, అశద్ధా. (పా అసడ్డో క్, అసె. త. అనమై) 

తీరస్క్మారము, తృణీ కారము,: నిరననము, ఉ పేమ 

(ఇ (ద బలి నంవాదము) ఆ, సరకుసేయ నను చనడ్డమాటలుగొన్ని, 

యాడినంత నేమియయ్యై నిం|ద నీదు శక్తి వితయే దైన వళ 

మున, చెట్టి పాటివారు నెట్లుగా రె, శాంతి. 4-426 

(అవడ్డమాటలు = తృణీకరించి పలుకు మాటలు) 
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'అసతి సం. వి. ఈ. త్ర: 

కులట్క అంకుటాలు 

క, పలుమాయం దల వాకిట, మెల(గుట యనతీజనై క మితత 

కలవాం,బుల శలయుట సగు పలుకుల, బిలుచనగుట నాకుగాని 

-పేరివి మగువా, ఆర, 56.802 

ఉనత్తు సం. విణ. (త్. తీ, &ం) 
1. లేనిది ఆవత్య మైనది. 

మాలిని. సదనచువ చి కాళ్ళా నంభృ శతానంద వర్మా. || ఉద్యో, 1-886 

2, చెడది, దుషమెనది 
GG టి కాలా 

చ, హితు లెంత చెప్పిన, న్వినక బహు [వళారముల నిందకు నోర్చి 

పరాభవించె సృజ్ఞనులగు పాండుపు[తుల నసత్పథ వృత్తికి _'జేటు 

దప్పునే సౌ_్టి. 1-87, శాంతి. 5-291 

నపుం., 

(పకృతి. 

సీ, అలవడ సదసద్ద ్వృయంబును నా యందు, సనువేతమై యున్మి 

సత్యుం డనియు, అశాంతి, 6.482 

అసత్యత సం, వి. ఆ, (స్త్రీ, 

ఆసత రము, అశ్చతత్వము. 

క, వారివచనంబు లనత్యత. బొరయ(గ చేర్చునొకొ, శల. 1-205 

క, అఆనుటయు. బెలు చని యెలు(గున, ఘనమూళెల (వబల శాఖ కా 

దుర్జయు నన్నును దాంకిన నతని [(పళం,జనుండను నామంబునకు 

నసతన్టిత వచ్చున్. శాంతి, 8.888 

అసత్యత్వము సం, వి అ, న 

అసత్యము, అబద్ధము. 

క, గాలువుము శల్యుని నీవని, పలికి ముకుందుండు నన్ను. బనిచిన 

వా( డ,ప్పలుకులకు ననత్యత్వము, గలుగంగ నేర్చునొకొ దైవ 

ఘట బలమునన్, శల్య 1-268 
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అనత్యము సం, వి, అ. న, 

అన్ఫత ము; ఆబద్దము, టీొంకుమాట, 

క, సత్యంబు నహింనయు నను, నత్యుత్తమ. ధర్మయుగళ మందు. 

నహింసన్, సత్యముగాచుట ధర్మ మునత్యమున నహింనం గావం 

జనునలడు బుధుల్. కర్ణం 8-78. విరా, 2-180 

అసత్యసంవాదిని సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 
ఆసత్యము మాట్లాడునది, కల్లమాటలు చెప్పునరి, 

ఉం ++. కేకయ రాజపుతి య,శ్యాదర వృత్తితో ననునయం బొను 

రించిన నయ్యసతన్షసం, వాదిని వూన్మి పాండునుతవల్లభ యాలము: 

చేసి యిట్లనున్, విరా. 2-180 

అసదు దే. విణ. 

1, తక్కువది, ఆల్పము, దుర్భలము, న్వల్పము. 

తే, పాండవులు కౌరవులతోది పగకు నొల్ల, రణల భూ|పజా నాళన 
మగుట౯కేసి, వారలనదని తల(పంగ వలవ దధిక, ధర్మవరులైన 

కతమున( దగవు నడచె. ఉద్యో, 1-284. 

చ, అనదుగ( చాశి మేన( దజచై పొరి నెత్తురు (గమ్ముపోటులన్. 

విరా, 8-184 

"లే, . .=ఖీషాదు లెల్ల వివ్వచ్చు. బోలు, నెక్కుడగు(గాని యసదు గా౯ 

డీత6 డనిరి. (అభిమన్యుని) భీష్మ. 1-272 

అ. పాదరోగు లశుచిషదముల దేవాలయములు మెట్టుటయును నసదు' 

వారి దప్పులేక |కొవ్వి తన్నుటయును దొలు పుట్టునందు. గలిగి 

నట్టి వారు. ఆను. 5-102 

చ. మా, కడిమియు లావు నీ వసదుగా గణుగింపకు, క్రీదోస్ల్షం 2-208 

2. అయు క్రము, తగనిది. 

(కృష్ణుండు) క, మానుషయోని జనించితీ. గాన మదియమగు బుద్ది 

- గౌరవము దదీ,యానుగుణత్యోపహితము,గా నెటు(గుడు మీరు 

ఛిప్ప కత విను టనదే, ఆను, 4-411 
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8, కొద్ది వండు, బలహీనుడు 

సీ విరాటుండు, నాతనీ తమ్ములు నాళ గ్మజాలును ననదులే. 

(దర్యోధను(డు ఫీమునితో) శా. ప్యూవోభావము నూచిన న్నసదుగా 

నూహించెదో భీమ. శల్య. 2-848 

అనదు. గొ డి? యల్లాడుచుండ(.:: విశా, 4-26 

ఉసదుంజోటు రే. వి. 

దుర్చలమైన తావు, 

క. మూలబలోము' సలతుష్ట్ర రబ లాలిత మగు చు నున్న యప్పు డనసదు€ 

జోటాలోకించి పడవ భూ,పాలకునకు దండ మతికుళం బొనరిం 

చున్, శాంతి. 2.418 

ఆఅ సదువా(డు 

కొద్దిపా(డు; ఆల్చు(డు. 

ఆ పాదరోగు అశుచిపదముల దేవాలయములు మెట్టుటయును 

నసదువారి4 దప్పులేక |కొవ్వి తన్నుటయును దొలు,పుట్టు 

నందుం గలిగినట్టి వారు, ఆను, 6-102 

అసదృతుడు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

అసమాను(డు. 

(భీష్ముండు కర్లునితో) క, నీ యుదయము చై విక గ,ర్భాయత్తము 
నీకు మర్త్యు లసద్భశులు గాం, తేయు(డవుగాని విను రా,ధేయుం 
డవుావు నీవు ధీరవిచారా, భీష్మ. 8.418 

అసదృశము సం. విణ. (ఆ. ఈ, అ) 

సాటిలేనిది, అసమానమే. 

(అర్హును( డు _త్తరునితో) చ, అనద్భళ ఠీల బొల్బు రథికావలి మీ(ద6 

జనంగ వెట్టినే, విరా, కీ.5" 

క. పావనమీది యసద్భోళళీబు పౌరవముఖ్యా,. శాంతి. 6-589 
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అసదృశుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. సాటిలీని వాయు, 

క. *=ధనుశ్శ్ళాన్ర్ర పరిజ్ఞాన ఘను( డనదృళుండు శక్తిన్, విరా, 5-6 

౨, పోలనివాండు, తగనివాండు. | 

క, పొడువునల (బాయంబున( గడు గడిది బలంబునను జూడ6గా 

ననద్భళు నీ కొడుకని యీతని నెంతయు, నెడమడుగుగ జూప 

చె_తై యిందు నగ(గాన్, " ఆది, 4.100: 

అనద్యావనము సం. వి. అ. పుం. 

1, నిర్గుణత్వము, 

క, కావున గుణములు |పక్ళతివ; యే విధమ నం జూచినను మహేశ్వ, 
రుని గుణుత్వా వేళశము పొరయదస్కచ్భావమను నద్భావమగునె భరిత 

వివేకా శాంతి 6.88. 

వ చెడ్డస్వభావము, 

క. వావిరి మాటల. దేలక, ఖభావంబున గీడు మలు. బరికించి యస. 

ద్భావుని సచ్భావుని నవన్కీవర యేర్పణుప నెబు(గ నేరంగవల 

యున్. శాంతి, 8-81: 

అనద్భావుడు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

చెడ్డ స్వభావము గలవాడు, దుర్మార్గుడు. 

కో, వావిరి మాటల జేలక, భావంబున. గీడు మేలు బరికించి యన, 

చావుని నచ్భావుని నవ,నీవర / యేర్పలువ నెిజు(౧  నేరంగవల 
యున్, శాంతి, 8=8h 

అసనన్నిధి సం. వి, అ. పుం. 
పరోక్షము. 

(|దొపది సుదేష్టతో) క, అతివ తగునమ్మ వీ గృహ, మతినిర్శల చరిత 

భరిత మని యీూయెడ మృత్చతుల యనన్నిఖినై నను, మతి నూజిడ్ 

యున్న చోట మన్నన దప్పన్. 

విరా. 2-94, [దోజ, 4290, ఆశ్య. 8-77 
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అసన్మాార్గము నం. వి. అ. పుం... 

ల దు రాగ్రిర్షము, 

అ అధివ పాండుసుతుల కరయంగ నతి కాంష,లేదు ల బ్రిబుద్ది నీదు. 

సుతుండ , శకుని కలుపు విని యన నాగ్టిర్ల న వృత్తి తికిం జొచ్చి యిట్టి 

యెొడరు చెచ్చికొనియి. ee  లీష్మ 1 50. 

అసభ్యము సం. వీణ. (అ, ఆ అ.) - 

సభక ( దగనిది, ఆ శీలము (వసంగము మొ) , 

(భీమ (డ. ళల్యునితో) ఇద్దు రాత్ము(డు (“ద్దడ) పభలోన నసభన్రంబు. 

లగు మాటలు | చొపది నుద్దేశించి యాడిన న ద్లీపింఛిన కోవం జజాత. 

శ[తునకు క 'మియంబుగా నడంచికొనయుండితి- కర్ణం 2-21 ఈ 

అసమంజసుడు సం, వి. అ. పుం. 

సగరుని కొడుకు, చూ. శాంతి. ,2-188; 

ఉఅసమము'సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సాటిలేనిది. 
స్ దచామగంధి యనమ నం,[గామశేళీ గాఢ కెతుసుండు 

విరా. శి-15£: 

అసమర్థ్ధము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

శక్తి చాలని ది. 

(దురోధను(డు (దోణునితో) , భీష్మ పరిపాలితంబయిన యీ. 

వై. నష్రంబు పెద్ద యసమర్థంజై తోంచుచున్నయది. థీషశ్చ. 1-174. 

అసమధ్ద(డు సం. విణ. అ, పుం. 

1. శక్తి చాలనివాండు. 

క, అప్పుడ యనమర్జుండగు, నప్పుడ దుఃఖయగు శూన్యమై తోంచు. 

జగం, బప్పుడ మాతృవియోగం, ప్పుడు వాటిల్లి నపుడ 

యంతయు( దూలున్, శాంతి 5-27 

2. బయటంబడి యే పవనియి6 జేయ(జాలనివా(డ. 

ఆ. నై షధేశ్వరుండు నలు. డిప్ప డనమర్జు డగుటంజేసి తన్ను నన్ను, 



80 అసమాన 

లెటుగ కుండ నుండు. గానయును నభాంతరములు, కరీగీ నిట్ట 

అనుడు వరున మీరు. ఆర, 2-156 

మూలమునందు అశమర్థ శబ్దమే గలదు. 

ళో. యది వాసౌ నమృద్ధస్సాా ద్భిదివా ప్యథనో భవేత్ 

యది వాస్యనమర్దస్స్యాత్ శ్రేయ మళ్య చికీర్షి తమ్, 
సం. భా. ఆర్ 69-47 

అసమాన. సం, విణ. ఆ. (స్రీ) 

కే. మహిత లావణ్య్థమున ననమోన యనేంగ(, జనిన పౌలోమీ యా 
నవుషునకు శయన మార్లగోచరయగుటయు. ఉదో్యో, 1-149 

"అసమానము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సమానము లేనిది, సాటిలేనిది. 

ఆ. అధిక విభవ మెసంగ ననమాన శ్రి నృనోథు( డగుచు నున్న 

నహుషుం డిప్పుడు. ఉదోన్ట. 1-20 

ఇతసమాను(డు సం. విణ. అ. పుం. 

నమానము కానివాడు. 

క, సమశీల శుతయుతులకు, సమధనవంతులకు సమను చారి|తులకుం, 

ల దమలోన సఖ్యమును వివోావోమునకుం గాకగు నె రెండు ననమో 

నులకున్ ఆది. 6.205 

అనమాలందవిత సం. పి. ఆ. (స్త్రీ. 

(గ హింప(బడనిది, 

మ. *౨.చకు?ః (పభృ,త్యసమాలంబి కం చేజరిల్లు పర మా శోశ్రఫ్యందు, 

అను. ల=2058ీ 

ఉసమాలంబము సం. వణ, (ఆ. ఆ. అ.) 

ఆ ఛారము లేనిది, ఆశయము లేనిది, 

క, అసనమొాలంబ మళ బ్రము, రనగంధ స్పర్శరూప రహితం బగుటం 

దిషరించు నిం దియములకు, వనంబుగా దొంద( బరమవస్తువు 

పు ళా. శాంతి. 4-174; e౪౯౪. 1-204 
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అనమీటేనము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

తగనిది, అపా[తము. 

క. చాన విధి యరయ నసమీ,ఛీనం బగునేని కీడుసేయుం గురు ధా, తీ 

నాథ మటియు. జాతం,బైనను గొన్నతని కిచ్చు నతనికి 

నెట్లున్. శాంలి, 1.388 

అ సము దే. చి. 

1. అవాంకారము, గర్వము, దర్పము. 

ఉ. ఆసమున మీ చెఖురగక మవో గహ వృ త్రి గడంగి చెళ్చెరం, 

బసులక 6 గూయిగా( జనియెం జొపండు కౌరవసేన యేడ యొ, 

టిసనట యేడ... విరా 5-284 

క, మునిళాపము వారలమది, ననయము నన మెక్కుజేయ నందొకం 

డై నన్, విను మరలుట చెరలుట లే, కని బెట్టుగంజేసి రధిప 

యౌార్పులు నెలంగన్. మౌస. 59 

2. ఉత్సావాము, 

వ. (కౌరవులు) కట్లు నన్నర్ద్యులై వెడలి యస మెడలిన బలంబులం 

గూర్చికొనుచుండి. విరా. 1-18 

క. మీ రెల్లం జూచుచుండ(గ( గౌరవ నికురంబమునకు( గన్నాళై 

యొప్పారిన ఖీష్ముండు వడియెను, మేరు వొజంగినట్టు అసము 

మీగుల నరునకున్. | దోణ. 1.81, ఖీష్ము. 2-148, |దోణ. ౨. 104 

అనమక్కు దే. ఆ. కి. 

1. ఉఆాావాము పొందు. 

క, యాదవ కేకయ పాంచాలాదులు వాలుటలు సూచి యస 

మెక్కి జయో, న్యాదంబున గురు సై నము, లే దిక్కున చామ 

యగుచు నే డ్రెజం బోొదివెన్. భీపు. వి. 146 

VA గర్వము గలిగించు, మదము గలిగించు, అవాంకారము గలిగించు, 

క. మునిళాపము వారల మది, ననయము ననమెక్కం కేయ న దొక( 

డైనన్, నమ మరలుట చెరలుట లే,కని బెట్టుగ( జేసి రధిప 



682: అసమృతము; 

యార్చులు సెల(గన్'. . మౌన 59; 

అసమ్మతము సం, విణ ( అ. ఆ. + అ.) 

_నమతము కానిది ఇష్ట ముకానిది. 

(శకునిత్రో దుర్కోధనుండు) చ వ. న్నతమగుచున్న పాండు నరనాథ. 

*నూజుల లక్షేన్చి నా కస్కమ్మతమయి సూ వెలింగ. 'నభా. 2.98: 

అసమ్మితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆపరిమిశము, మితి లేనిది. వ. 

"లయగా హి =, అహీన ముసలమ్ములును జక నివ. వామ్ములును 

లోనగు' నమిత మవ గా అ్ర్రమ్ములును, . స్రీ 2.7 

అన మి (1 పసరు) 

వనరు, 

స, ...విను మొక్కనాం డ_త్సపస్వి వేల్నాటి దర్భ -ఆ- గంటి: 

'గూర యసరు గాటిన నర్థించె నతండు తపము సిద్ధి కాత! 

బొంగి. కల. 2.160 

ళం పురామంకణస్ఫిద్ధ । కుళా గే బతి వి(శుతమ్ 

తతః కిల కరే రాజం_న్థన్య శాకరసో౭.| సవత్, 

ళో స వై శాకరనం దృష్టో? వొన్షావిష్ట్రః (సణ్భ త్తవాన్, 

తత న్తస్మిన్ (పణృ్భ కే వై_స్థావరం జంగమం చ యర్ * 

' . సం. భా శల్య. 40-89, 40' 

అసలారు దే, అ. [కి 

అధికమగు, అతీళశ యిల్లు, 

కం *.వసియించు నమ్ముదిత( ,బియ, మసలారంగ. గాంచి వచ్చు 

నప్పుడ. ' . ఆను, 2-6: 

అనహ తము సం. వి. అ. న, 

ఓర్వలేమి 

ఉ. ...జగ, త్చావను ధర్శనందను సభాస్థితు. జూచి ముదంబుసెంది 
రిం,[చావరజాది మత్త లసవాత్వముం బొందిరి ఛా_ర్త రాష్ట్ర! 
లున్, _ నభా. 2-78 



అనవా వడు 688: 

అసహాయత్వము సం. వి. అ. న, 

1, సహాయత్వములేమి, తోడు లేకుండుట, 

సీ అలస్యమును నసవోయత్వమును నొవ్ప, వవిలేని పతి నుఖియె 

చరించు. శాంతి. 9-88: 

లి పకాకిత్వము. . 

వ (దమయంతి) పాణ సమానురాలవయిన ని న్నవళ్యంబును విడువ 

నని పలికితి సత పాతిపాలనలబు నేయుమని పలాపించుచుం 

దన యేశకాకిత్యంబునకు నబలా భావంబునకు. [టితివద నాన 

జాయమాన కంటక మృగ పన్నగ. భయంబునకు వగవక నిజనాథు 

నసవోయ త్వంబునకు దమున్సవహకుక్పిపాసా[ శమాకులత్వంబునకు 

వగచుచు, 5 ! అర. 2.88 

అసహాయు.డు సం. పణ. (అ. ఆం అం) 

'తోడు లేనివాడు నవోయులు లేనివా(డు. 

క. మన్నే నసవోయు(డనై , చన్న కడం జన(గనై న చందం బయ్యెన్, 
'వెన్ను(డు తోడు గలండు వెజ్కు వెన్నండును వలవదింక నేమిటి: 

౩3 నన, + ఉదోన్టి, 4-178: 

అసహిష్పుండు సం. విణ. (ఉ) 

ఓర్వని వాడు, సహింపని వా (డు, 

వం ...కృష్ణుం డిట్లని చెప్పె నీ యజ్ఞంబున నర నిమి త్తంబున 

సనపొష్టుం డయిన శికుపాలుండు నాచేత నివాతుండగుట విని వాని. 

తమ్ముండు సాల్వుం డనువా(డు. ఆరా 1-150 

అసహ్యపడు అ. [కి (4/అసవ్యాము) 
1. అనూయపడు. 

క, పరుల ధనమునకు... అనవ్యాపడు న, న్నరు(డు చెవులులేని' 

వేదనం బడు నధిపాొ. ఉద్యో, 2.58: 

వ. ఏవగించు. ' 

వ. చానికిం గొంద అసవ్యాపడి పాండవ పకపాతంబున |బతికూల' 
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వచనంబులు వరికిన నవి కృష్ణునకు వియంటులై యుణా.. 

ఉదోస్ట 1-60 
£, చూపోపమిపొందు, ఓర్వలేక పోవు, 

వ. భవదీయ సభ యొప్పునకును రాజసూయంబు చెల్లిన యుల్లానం 
బునకును న ట్టసవ్యావడి ధృత రామ నితో (దురోోధమ(డు) 

శాంది. 8-129 

అసహ్యము సం. విణ, (అ. అ. అ.) 

1. నహోీరవపరానిద్, 

(ధరగ్హిరాజు కర్టునిజననము విని కుంతితో) వ. అవర్షచనంబులు దనకు 

ననవ్యాంబులై నం గటకటం బడి యర్దేవి నాలోకించి భవదీయ 
మం[తశార్యగోపనరబునం గాదె యింతపుమై. శాంతిం 1-40 

శే. ఈ నెలవులు బృందారళశాధీన మిదియ, మనకు రావలసిన 

_ శోటనిన నతం డ,నవ్యా దుర్గంధ ఘోర దర్భనత వచొటు, చిత్త 

మతి దుఃఖతంబుగ(౬ కేయుటయును. స్వర్గ, 19 

చం... కడు దీర్చ ములై నిదాఘ వోసరములు సర్వజీవుల కసవ్యాము 

లయను చారుణంబ. లై, = ఆది 8.280 

2, భరింవ శక్ళిముగానిది. 

క, తానును నన్నయ నయా, స్థానమ్ముననుండి పవన త నయుః 

డనవ్యాం,చై న మనోవల్లథ యవిమానము సింవాబలుని మద 

జృంభణమున్ . | విరా. ౨-182 

క. చింతించు నతనితో భూ,కాంతుం డిట్లనియె మణియు గాఢత 
రాశా, (కాంతత దుర్లభ ఫలమగు, టింత యనవ్యామగునయ్య 

యొడంద మునీం దాం ఇాంతి. 8-159 

సీ, విను తొల్లి ధర్శవర్తనము అనవ్యాలబు,లై న దానవులు మహా[ గహ 

మున, నరులయం చెలసిన నరవర వారలు దర్పరోగముల నధర్మ 

వృత్తిం దగిలినం గలం” వేదములును, =. శాంతి. 5-496 

అసాకిక భోజనము సం. ఏ. నమ. ను 

పం కిని రెండవవా(డు లేకుండ భోజనము చేయుట్క ఒక్కడే కూర్చుండి 
శీనుట. 



అసాధ్యుండు 685: 

వ, ఆశ్మార్థంబ్రుగా నన్నపాకంబును నసాకిక భోజనంబును వృథా 

పశుఘాత౦బును బాస _హేతువుల్లు, ఆర, 1-81 

అసాధనము సం. వి. అ. నం 

సాధనము శకానిది, సాధించుటకు గారణముకానిది. 

ఆ. కయ్యమునక యెపుడు ( గాలు [దవ్వుదు కారక్ట్రగతికి జొొరవు: 

నీతియుతులు సనమర,హత మసాధనముగ నాడు దురర్భ సం, సిద్ది 

బొందు తెజ(గు సేయునెడల, విరా 4-207 

ఇచ్చట పాఠాంతర మైన అధమ సాధనమే యు క్రము. 

లో యుద్ధంతు పావిష్థం వేదయని పురావిద* నం, భాం విరా, 49-2: 

అసాధుత్వము నం. వి. అ న. 

అపాధుఖావము, మంచి నడత లేకుండుట. 

తే. వ్మిపు( డేమిట దేవశ్వ విభవమొందు, నేమికతమున సాధుత్వ, 
మెసక మెస(ు, వశనికెద్ది యసాధుక్వ మావహించు, మానుషుం 

డగు నెద్దాన మహిత మూారి,. శాంతిం 6-506 

అసాధువు సం. విణ. (ఉ, ఊం ధీ. ఉ.) 

1. సొధువుగాని వా(డ్కుు మంచి నడత లేనివా(డు, చెడ్డవాడు. 

చ. *..జనం బసాధు నాంజను( బరి వాదశీలమున. శాంతి. 5-50 

2. తన్లంత తానుగాని సదుపబేశము వలఅన(గాని ధర్మము శెలిసికొనని 

వా(డ . 

సీ తమ యంత చనెలుగరు ధర్మంబు నదుపచేళమునను గాన రసాధు: 

జనులు, ఆను. 5-425, 425 

అసాధ్యము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సాధ్యముగా విది, ఆశక్యము.,. 

మ. ...౨మొ,ధవు6 డా దిక్కు పాండవేయుల కసాధ్యం బెద్దియుం. 

గల్గునే, ఉదో్యోం 1-240: 

అసాధ్యుడు నం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

సాధ్యము గానివా(డు, శక్యము గానివాండుం 
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చ. అన్నదమ్ములును బొందిన చేరి క సాధ్యులట్లు గా కెరవయి నిల్చినం 

గెలని కెల్సిదమై పజివోదు రెంతయున్. ఉద్యో, 2-88 

అనారము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1, సారములేనిది, మంచిదికానిదిం 

క, ఈ రెంటియందు నరసి య్కసారం విది గాఢసార నహితంబిది నా, 

నేరవలయు. ఉద్యో. 1.857 

2. చేనలేనిది, దుర్భలము. 

క, ఆరయ! గదళ్లీ గ ర్భాసారము సంసారము, శాంతి. 5.680 

-అసింహము సం. వీణ. (ఆ. ఈ. అ.) 
నింవాములు లేనిది. 

మ. ధృత రాష్ట్ర) ,డను బుత్తు9లున్ వనము గుంతీనందనుల్ సింహా 
ముల్, మతి నూహింప నసింవామైన వవముల్ మర్దింతు శెదున్ 

వస్కావృత వృ త్తంబులుగాని సింహూములకున్ వేగంబ చేటొందు. 

గాన తగం బొందుట కార్య మీ యుభయము న్సంతుష్టి మై 

నుని కిన్. ఉద్యో. 1-368 

ఒసే నం, వి. ఇ. పుం. 

1, ఖడ్గ ము, క్తి, 

, ఆ. ఎ..అసిముద్గరా,చాగ్రయుధములు( గూడ నతండు గై. 

విరా, 1-172 

ఊఉ. వచ్చిక( దత్సచాంబురువా వందనపూర్వము గాగ బవ్యుజుం, 

డిచ్చె. గృపాణ మవ్విభుండు,.. అటు లయ్యసిం గైకొని మేను 

"వంచుచున్, శాంతి, 8-446 

WA విషుని చేర్చు దండనీతిమైన విష్ణునకు( జేరు. 

సీ, , ..దురానదు( డసి సత్యగుండు నిత్యగుడు శాస్త, సంగువ్ల 
మం|త మన6గ6 కే బర(గు “పీళుల నొప్పి యధ్యరమయాత్యు(, 

డైన వినుండు దండమై యావహాల్లు, శాంతి. 8-110 

“శే. ఖడ్గము యొక్క యెనిమిది వేరులలో ఒకటి, శాంతి. 8-149 
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ఉసితపమీము నం, వ. అ. పుం, 

కృష్ట పవము. 

వ. వారణావతంబును... నవనుధా భాత సౌధ సుధాకర సికర 

పభాపటల | పధ్వంని తాసితపజు దోవం బనియును... అది.6- 182 

అసితపథు(డు నం, వి, అ. పుం. 

ఆగ్ని. _ 

మాలిని ఆసిశపథుండు విప్రుండై ... డాయవశ్చెన్ వనునిభులగు 

వారిన్ వాననిన్ వాసు దేవున్. ఆది, 8.284 

-అసితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

నల్గ్హ నిదె, తెల్లనిది కానిది 

ఉ, (దోపరి బ?ధురంబయిన |కొమ్ముడి [గమ్మన విడ్చి వెండుక ల్. 

దా వలచే(త బూని యనసిత చృవి( బొల్బు మవహేాభుజంగ మో,. శా 

విలసిల్లి (వేయగ. ఉద్యో. 85.114 

వ. సితాసితంబులగు మూషికంబు లమ్మాహీరుహంబు మూలంబు 

నణకుచుండ, (శ్రీ 1-47, ఆను. 1.104 

అసితుడు సం, వి. అ, పుం. 

ఒకముని. జనమేజయుని సర్పయాగంబున సదనుస్టండు గానున్న 

వాడు. ఆది. 2-210 

అసిద్ధత సం. వి. ఆ. (స్రీ. 

నిస్ఫులత్మము. 

జే పెద్ద కాలంబు యత్న సంపీడ నొంది, 'నెల్లంజేసిన వనియుక్మ 

పొల్ల పగతు,చే నసిద్ధత ( బొందుట వీన నొకటం,గా రృవ్టపాండు 

రత్యంబులు గలుగు ననఘ, ఆను, 4.386 

ది స క సిరి ౧౦. వ, లః (య 

సిద్ధింపమిి నం పాప్తిలేమి, అపా_్తీ. 

ఉ. కావున సిద్ధ్యసిద్ధుల వికారము, బొందక (దోవామె య్యెడ, 

వ్వావిరి( "జేయ శేలు భువనంబు, 

శాంతి. 1=150, కాంతి, 4-979, శాంలి. 56-228 



688 అసిధా రా వతము; 

అసిధార్మావతము సం.వి. అ. న, 

1, క తివాతి మీద శయనించుటవలె దుష్కరమగు |వతము- ఎలజు 

వ్వనితో యువకుడు కలసిమెలసి యుండియు దానితోడ రతిని సలుప' 

కుండుట, 

2. అసిధారతో. జేనెడు [(వతము, దంపతు లిర్వురు ఏక శయనమునం. 

బరుండి వారి నడుమ కత్రి పెట్టుకొని (దివ్యా చర్యమును జరువుట, 

8. ఆసిధారా[వతము వంటి దుష్కుర కార్యము, 

క, జనవర యసిధారా [వత, మనం దగియెడు ధారణా నియతి పను. 

పడు నమ్మని చి త్తంబున నాయ్యగ నిరూఢున కరిదియైన 

కార్యము గలదే, శాంది. 6.598: 

అసిపట్టిక సం, వి. ఆ, స్రీ: 

ఖడ్గము, కత్తి, 

వ. ..,రుధిరానులేపనంబున నాఖీలంబగు]) నసీపట్టిక ఘోరాకార మొన 
రాక్షసి పగతుర గిటడంగించుటకు( దనకుం దోడు -వచ్చిన అఅం+ 

గున మెజియ,. సౌప్తి 1-117 

అసిపతవనము నం, వి. అ. న. 

నరక విశేషము. 

(ఇందలి చెట్టయోకులు కత్తులవలె నుండును, ఇంధలి జలములు సలసల" 

(కాగిన నూనియవలె( చెరలు చుండును. ఇది వాడియైన మొనలు దేలిన. 

యినుప మేకులతో దుస్పృర్శ మై యుండును, స్వర్గ, 1-18 

అసెపుతిక సం, ప్ ఆ, (గ్ర) 

చిన్నక త్రి. 

చం *.శిబి తడ్హ్ర్యణంబ యసి పు తిక నాతశ్తి రీర క ర్తనం, బనము(డు' 

చేసి చేసి తన యంగములంగల మాంన మెల్ల౭ెట్టిరను,ఆర.లి-28ిక్: 

అసిలోము(డు నం. బి. ఆఅ, పుం, 

దనువు కళ్యవుల కొఢుకు, ఆద. 8-65 
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అనుదు డే. విః 

అసనదునకు( బాశాంతరముగా నీయంబడిన పదము. చూ. అసదుః 

శల్య. 1.91, ళల్యం 2.240, శాంతి. 2.418, విరా, 4-16, 

అసుర సం, వి, అ. పుం, 

(ఈ పదము సంస్కృత సమాసాంతమున నుండదు) 

ఆనురుండు, రాతనుండు. 

క, కీచకు(డు _వేటువడి తన్క నీచపు చె యుొరు లెటుంగచనేరక 

యుఆడన్, లేచి వెనుక, జని విషయ, గోచరుండై యనుర 

కతన. గుంరఠితు. డయెన్. విరా. 2-180, ఫీస ర, 8.8€-. 

శే, అరువది వేలు దివ్యాబ్ద ములును మ్కవోతపం జొనరించె నీ. 

యసుర, 

శాంతి, 6-425, శాంతి. 6.479, ఆది.06-2952, ఆది. 6-294, 2065. 

అనురు(డు సం, వి. అ, పుం. 

రాతను (డం 

టం ++ .మహోనుర[ పతతి దర్చ మడంచి (ప్రియం బొనర్చి యా ఖండలు6 - 

డున్న గద్దియ సగంబున నుండె. విరా, 1-55. 

అసువులు నం. వి. ఉ, పుం. బహు 

(పాణములు ఉసుటు- 

క, ఇాతఘనశళశరము బే కొని యా తల వెడలంగనేసి యనువులల- 

బాన్. వీరాం 5=//, శాంధి. 8-87. 

అసూయ సం. వి. ఆ, స్రీ 

1. ఇతరుల గుణములయందు దోవము నారోపించుట, ఓర్వలేని తనము_. 

(మృత్యు దేవత [బవ్యాచేవునితో) వు లోభంబును [గోధంబును 

నీర్ష స్రయు ననూయయు జంతువుల శరీరంబుల విక్భతిం బొందింవ 

వలయు ననవుడు నతం డట్ట య య్యొుడు మదియునుంగాక,. 

|దోణ, 2175. 

44) 



890 అస్ఫుక్కు- 

(ధరస్రిజు శపింపం బూనిన గాంధారితో వ్యాసుడు) సీ “ఎ పాండ 

వాగజువై నల్కు మానుము... -ఆ- ...ధర్గగ,పరుల. కాగ 

వలయు జాండుతనూజు ల్కనూయలేని బుద్ధి. జాడు మెట్టు. 

స్రీ 1-161 

త్తు కోధము, కోపము, 

ఉ, | మొక్కెద వానుదేవునకు మోడ్చెద చేతులు సవ్యసాచికిం, 

దక్కటి మిత్త)వాంధవ హిత సియ మంతి నయన్య కోటికిన్, 

[సుక్కుచు విన్నవించెద నసూయలు దక్కి యనుజ్ఞ చేయుడి, 
యి క్కరుణాకరున్ శరణ మే నిదె వేడద( (గోధశాంతికిన్, 

ఉద్యో, 1-802 
“లి ద్వేషము. 

(యుద్ధానంతరము దుఃఖించుచున్న ధర్శుజుతో భీముడు) 

చ. ఆడలున రాజధర్శ్మములయందు జనించె ననూయ నీకు ని,ప్పుడు 

ముమ నిన్న ృహుండ వయి పోవ(గ(గన్న గులంబు వారు ని,ప్పుడమి 

నృపాలురున్ |బదికిపోదురు నెమ్మది నట్టులె న నే ముడుగుదు 

మృస్త్ర జీవన సముద్ద తి జొత్తుము భైత వృ క్తికిన్, శాంతి. 1.62 

'అస్ఫక్కుూ సం. వి. జ్. న. 

రకము, నెత్తురు, 

నవాన్ఫ గదక్త నే్యతుల్. ఆది. 2-218, ఆర. 1-65 

'అ'సివ్యము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

" 1 ఫలవుషృచ్భాయాదుఅచే ననుభవింపం దగనిద్కి ఆనుభనింపం దగనిది, 

చేవింపయగగ నిది. 

మ. వలలుం డెక్కడం జూచె నొండెడ నసేవ్యత్యాజముల్ పుట్ట వే, 

ఫలితంపై వరశాఖ లొెస్పంగ ననల్ప [పీతి నంధించుచున్, విలన 

చాయ నుపాశితప తతికిన్ వ్మిశాంతి గావింపయగగాం గల యీ 

భూజము వంటకట్టియల. ఖిండింపంగా నేటికిన్. విరా, 2-186 

శి. ఆచరింప(దగనిదిం 

క, వవియుం దలంస ననేవ్యము, గా దామ సమితిలోన. గావున 
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కుచులై, మే చాన నున్న సంసా,రోదథి యా దరికి. బోవ నోపు 
దురు బుధుల్. శాంతి. 8-340 

అసాఖ్యము నం. వి, అ. న, 

సౌఖిముగానిది, కష్టము, కష్ట మైనది. 

చ, ...ఆసౌఖ్యపు( జోటని నమ్మ తించితిన్, ఆను. 2౨.481 

అసొమ్యుము సం, విణ. (అ, ఈ, అ.) 

ఒస్పిదముగానిది, తిన్నశనై_నది కానిది, మనోజ్ఞ ము కానిది 
క. సామా్యాసౌామ్య బలులు విను సౌమ్యాసౌమ్య [ప్రకార జవ 

కృత రింబుల్ , సౌమ్యరృపో_త్రమ యయ, కామ్యము6 దత్త 

|త్పపూజ్య కరణిం చేయున్. ఆను. కీ=లి1 

'ఆపొమ్యు:డు నం. వి, అ. పుం. 

అయోగ్భ్యు (డు. 

క సొమ్ము లసౌమ్యుల భంగి నసౌమ్యులు సౌమ్యుల విధమున జన 

వర చిత్తాంగ మ్యత దో(తురు వారిని, సమ్యుజ్ని శృయత' గాంచు 

చందము సనిపుమా. శాంతి, 8-62 

అస్థలము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) | 

తొౌల(గబిది, స్థిరమైనది. 

సీ, ...ఉంచవృ త్తి మహీనురో త్రముం, డసష్ట్రలనియముండు, ., 

| శాంతి, 6.010 

అస్థలిత సం. విణ. ఆ, (స్త్రి . 

స్కీ (ధరగా రాజు) సిత్యసత్య_వతంబుగా సత్యంబు పాలించు నిష్ట యస్ట 

లిశగా నెటివె నిత(డ, శాంతి. 1-967 

అస్థలితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. చలింపనిది, స్థిర మైనది, 
చ. (దుశ్శాసనుండు దురోగ్రధనునితో ) వలవదు రోయం  కాండవుల 

వారొక యూజట లేనీ [తిమ్మటన్, బలమణే వన్యనత్తముఅ 

పాల్ఫ్సడి చచ్చినచోటం బూరియు, నొశ్చిలవదె యింతకింకిట మనో 
ముద మస్థ్రలితంబుగా6గ విచ్చలవిడి రాజ్యలత్మీ( దగు చంద 
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నం గొనియాడు మున్నతిన్. విరా, 898-965. 

2. చ్యుతి లేనిడి, 

ఉం =. .న్వీప్పంద నిరంజనాస్థలిత ఇాళ్వత నిర్మల వైభవాం' 

[దోణ. 4.885. 

కి (సమాదము లేనిది, సమలుపాటు లేనిది, 

సి. 4 భవత్సతీయు( బవి త యన లిత చరిత... ఆను. 1.80 

4, విడువనిది. 

క, ఫలమూలొవధి శాకం,బులు బశుమృగ తతులు భత్యుములుగా 

భూత ంబుల కజుండు సేనె నవి య్కస్టలిత ంబుగ (మోయు |శుతు. 

ల గాదనవళ మే.(అస్టలితంబుగ = మానక, విడువక) ఆర. ల్=ర్కీ 

అ స్రమయము నం, వి, అ, పుం. 

(సూర్యాదులు) అ_స్తమించుట, |కుంకుట్క, కన(బడకుండుట, 

క. అన్తమయమునకు మును రిప్కు మ స్తకముం దునుమవలయు మన 
కిది సాలన్, దున్తరమును నగు న_స్త,వ్యి స్థం బగునేని నాకు వగవు. 
గరి రెడున్, (దోణ, 2౨-808, ఉద్యో, 8-147. 

అస్తమించు న, అ, కి, 

1. |కుంకు. 

క, ఆను( డ_స్రమీంపకుండ(గ, మును ౫ నై_ంధవు( జంపువాడ, 

దోణ, 2-852' 

స్కీ _*ఆ్రంక నొక్కించుక , [పొద్దాంగి “న(గిన [బొద్దు దాను, 

నస్తమించెడును నీ యట్టి జోదునకు,.. (దోణ, 4-28 | 

ఆ. అధివ థీపగ్రిథాను డ_వమించె... భీష్మ, 1-47 

వ మరణించు. 

వ. అతం డన్తమించిన ఛ్మాతియస్త సమిత నుధాగభ_్టి సి యగు రా తియుం 

బోలె నగు... శాంతి, 2-15 

వ అట్టి వ్యుషితాళ్వుండు కాక్షీవతియెన భ్యదయను తన భార్య 

యందు ననవరత కామాస కిం జేసి యతగరుజా| కాంతుండయి 

య న్తమించినః . ఆది 5-80 
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ఇ స్తమితము సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

ఆ నమించినదిం 

వ. ఆతం డన్తమించివ ధాాతి య_స్తమిత సుథాగభ స్పియగు రా|తియుం 

బోలె నగు. శాంతి. 2-15 

అ స్తమితు(డు సం. వి, అ. పుం. 

అన్న మించిన వాడు, 

క్ ధర్ముచే న న్రమితు' డగు(6 దపను! డమ ,వోత్కునకు సతన్చమా గార 

మం|డు బుధులు, ఆర, 7-428 

అ స్తము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

తపము, [తోయఃంబడినది, నభించినదిం 

క. అన విని తెలిసి విడిచె న,ర్జున కుడు భుజగ ము నపాస్తరోషుండగుచున్ 
ఆను. 1-40 

వి, అ. పుం. 

(సూాస్రదులు) అ స్తమించు కొండ, 

క. అ నృశిఖరికి 'జేరం దోయజ మిత్తుడు, భీష్మ, 2-262 

అ స్తవ్య స్తము సం. విణ. (అ. ఆ. ఆ,) 

తాలమా తై నది, వ్యత్య న్తము. 

క. అ న్త్రమయమునకు మును రిపు మన్తకముం దునుమవలయు మన 
కిది సాలన్, దు _స్ట్లరమును నగు న_స్హ,వ్య స్ట సంబగు నేని నాకు వగపు 

గది రెడున్. (దోణ. 2-80కి 

వ. కొందు నెజయ మేల్కనని [భమను భయంబునను వారంబులు 

గుదివడ( బాబలేక నెల వెడలిన యులుంగుల న_సవ్య స్తపు మాట 

లాడ, సౌ. 1197 

అనాది విం. ని. ఇ, పుం... 

అ_స్రనమయ పర్యతము (ఆశే అ న్తగిరి మె) 

క. దర్చోజ్జ లు డౌ శీమ్మం డ,వార్చతి యస్తాాది నేరునట్టున( బడి 
యెన్, 'కీవ్మ. 8_412 
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అ స్తీకుడు సం. వి. అ. పుం. 

ఆస్తీక (డు, జర ఈ-రుని కొడుకు, చూ, ఆ స్తీకుండు, 

వ, అయ్యుధిష్టి రానుజ పుత్త్ర పొత్తు? డశ్రాజంగున భుజంగ ంబుల' 

యాపద దిర్చిన య_స్తీకు నభ్యర్చనంబున నత్యంత సంతుష్టునిం 

"దీసి. స్వర్గ, 79 

అసోకము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అల్చ్పము కానిది, అధికము. 

శా. దుర్వారోద్యమ వాహు విికమ రసాస్తోక (ప్రతాప న్ఫుర,. 

ద్గర్వాంధ |పతివీర నిర్మథన విదాగ్రపారగుల్ మత్చతుల్. 
వీరా, ఐ-కీ5, శాంలీ. 6-558. 

ఆస్ర్రగురు(డు సం. వి, ఉ. పుం, 

దోణాచార్యు(డు, 

శె. అందజి కన్ని రూవు,లై మవోరణ మొనరించే నృస్త్రగురు(డు. 

ఫీవష, 8-245 

అస్త్రము సం, వి. అ. న, 

1, వాణము, 

మ, అనుచుండం దద శేం్యదనూను (డు రయం బత్యంతఘోరముగా, 

ఘనశాతోజ్ఞ ఇల దుర్నివార విలన తఆ్కాండంబులన్ [దోణు: 

వా,వాన సూత ధ్వజదేవాముల్ వొదివె నిట్లసా9బ్రి నిగ్మగ్ను( 

"జేసిన వోవో నినదంబు లొక్క_ మొగి బేర్చెన్ ' నర్వవై న్యంబు 

లన్. విరా 5-187 

క, కను(గొని శిఖండి వెస మా,ర్కొని భీష్ముని నేసే మూండు |కూరా" 

(స్రుములన్ ం ఫీష్మ. కి..520- 

2, మం| తచోదిత మెన జాణము. 

శా, + + ఆహ్బార్డు( డా,గ్నెయా(స్త్రం జరి(బోసి దారుణ మవోగ్ని 

జ్వాలికల్ .క ర్ల, కి-837, కర్ణ . శీ-269,కర్ల .2-46, (దోణ.5-40ఓ 

| శే, ఆయుధము, 

ఆ, ఆ శ్రదర్శవాగ తాఖిల వమ్యతియ వై”) శూ వివిధ పర్జ జనుల 
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కలక లంబు. ఆది. రి” 

శే. వీ కృత వాన్తు( డఖలా్ర్ర విద్యలందు, రీ య్యగగణ్యుండు. 

ధర్మ విదులలోవ, వీండె భరతవంళం బెల్ల వెలుంగ( గుంత్కి కడువు, 

చల్లగా బుట్టిన ఘ కభుజు౨డు, 

వ, == =" దాఖడ్గాది వివిధాయుధ దఠకతం జూపి యర్జునుండు. 

ఆది, 6-18, 27 

అ స్ర్రవిద్య సం. వి, ఈం, స్రీ). 

1, విలువిదక్జ అస్త్ర వయోగోపనంహారము లను చెలుపు శాపము. 

వా, జామదగ్న్య్యకలిత శేస్టాతు వి ద్యాఢ్యు( డీ, రాదేయు.డు. 

విరా. ల్-11 

క, .. నిన్నున్, వాడి? మగం డనుట యుడువురు, వేండిమి సొరాపే 

నంగ న్యన్ర్రవిద్య మెఅయుదున్ . ఫీ రి 8-325. 

2, ఆయుధ విద్య, ' 

శ. వీ కృత హస్తుం డఖిల్యాస్త్ర విద్యలందు. ఆది, 6.18: 

అస్ర్రిలోలు(డు సం. విణ, అ. పుం. 

(స్రీలకు వళశముగానివాండు. 

మ. ...అశరు( ద(స్ర్రీలోలు( డ(కోధనుం, డరి నొవ్వంగొన( డన్చొగ డ్త, 

గను రా జత్యంత దీప్తుం డగున్, శాంతి, 2-298. 

అస్సి సం. వి. ఇ. నే. j 

ఎమ ర్మ 

వ య. ధిష్టి రాన జాలి నిష్టుర భల్లభజ్యమాన బలవద రాతి ఖరాస్ట్రి 

నిస్వనంబులను. విరా 5-60. 

తే, ర_క్రమాంన మేదోస్థి మ_సిష్కుు మయత( జూడ, (దోణ, 8-1౯8 

ఆస్థిబంధము సం. వి. అ. పుం. 

కీలు, 2 మ! 

సీ ...రవిసుతు రథ్యసారథుల నొంచి, వర్మమంతయు( దుంచివై చి? 

మ రాసస్థి బంధములు భేదించి విక్రమము నెజపి. విరా, శ్-66ః 
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న 2 పగి "అస్టిమాల సం. వి. ఆ. స్రీ 

ఎముకలదండ, 

థం కిమస్థిమాలాం కిము కౌస్తుభం వొ, పరి పింయాయాం బహు 

మన్యసే త్వమ్, కిం కాలకూటః కిము వా యళోచా_న్ర,న్యం తవ 

స్వాదు పద [పభో మే” యని నీవు తొల్లి ఠచించిన వద్యంబు 

గాథాదరంబున నవధరించి. (చూ. కిమ్) . 1-11 

“అ స్థిమాలిక సం. పి, ఆ, స్రీ: 

ఎముక లదండత. 

క. ఆస్తిక చేత స్పహిళా, "కౌస్తుభ రత్నాస్థి మాలికా శబలిత వ,తు 

స్థల, 
[(దోణం 4.886 

"అస్థిర సం, పిణు, ఆ. (సీ 

చంచలమైనద్వి స్థిరము కానిది. 

సీ, ...అతరక్షర భేద, మీవు సెప్పితి బుద్ధి యంత యేని నస్టిర గాన 

యయ్యవభోదమను మాచే. శాంతి. 6-865 

అస్థిరత సం, వి. ఆ, స్త్రీ 

అశాక త ము, 

ఆ, భావములు నిజన్యభావంబునన తోంచు, నడ(గు నట్టుగాన యస్థిర 

తక్కు నెలవు లని యెలుంగ చేర్చిన భావంబు, అందు( దగులు ఛెట్లు 

డంద మనఘ, శాంతి, 4- 975 

అస్టరత్వము నం. వి, అ. న. లా 

అశ ళ్వతము. 

సీ భూ కా స్టికత్వంబు బుద్దిగానమి లోభ మనఘ జనించు. గాంచిన 

నడంగు. శాంతీ. 8-421 

తే, అర్థముల యనిత్యత యొజిగినం గలదె వికృతి. 

శాంతి, 5-898, 768౪. 6-847 

ఇఅస్థిరము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

* ఆశాశ్యతము : 

క. తుది బోయి (కూర కరాగస్పదమడు శెఖ(గునకం జొచ్చు 
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కింధుల గురులన్, వెనకి వధియించు సౌఖ్యం, బ౩ యేటికి నార్య 

నింద్భ మస్థిర మరయన్. ఉదో్ట 1-882 

శే ఆర్థవంతు(డై భోగంబు లనుభవించు,చున్న యప్పుడ యిది యిట్లు 
లుండ నేర, దస్థిరమ శాను లోనగా నని యొజుుంగు నతడు 

వగ? బొంద. చేది యొక్సైన నధిప, శాంతి, లి-27, శాంతి, 4-916 

2 చంచలము, నిలుకడ లేనిది. 

తే ఆస్థి రేం దియ సలిలమయంబు( గామ, రోవ చారుణ |[గావాదూపి. 

తంబు నై న సంసారసాగర మతుల ధ్ర రష్ట్రపోతపా తిక ని_న్పరిం 

వుము కుమార, శాంతి, 6-228 

ఇ స్థినారము సం.వి. అ. న. 

ఎముకలలో నుండు చమురు పశార్థము, మజ్జ, మూలగ, (దీని ను డియే 

శు[కము జనిం చును, ) 

సూ, ఆ నిఘంటువున ఆస్థిసారమునకు అస్థి కృత్తు అనియు అస్థికృత్తు 

నకు మజ్జి, మూలగ ఆనియు నున్నది. ఆస్టికృత్తు మేదస్సుగాని 

మజ్జ కాదు, 

కో. రసాద_కం తతో మాంసం మాంసా న్మేద న్రతో౭స్థి చ, 

అసో మజ్జా తత ళ్ళు (కం కుకా ద్గర్భ॥|పజాయ శే, 

అష్టాంగ వృాదయము-శరీర-శి ఆధ్యా. 62, 68 ష్ 

వ, మొక్కలు వోయిన నస్థి సారంబులగు నశ్ళశరీరంబులు గోసి పాట 

వె ది__ భీష్మ. 2-71 
a= 

| ఇక్కడ ఆస్థిసారము = ఎముకల యొక్క చేవ (మజ్జ) యని యడ్డము 

మజ్జి ఆజశీపోయిన ఎముకలు నిస్సారములగును, మజ్జి ఎంత ఎక్కువగా 

నున్న ఎముక లంత పటిష్టముగా నుండును వ్యవ:= ఎముకలలో సున్నము 

లేకుండ తన్నెదను.] 

అ స్థభూతము నం. వి అన, 

ఎముకల చేనై_నడి. (ఎముకలు మా[తము మిగిలినది) 

వ. “నంయాతి యప్పుడా పుటయొదకు వచ్చి యందు. దపఃకైళత్వ 
ట ఎ ౧ 
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వ 

గన్టీళూత శరిగు నతివృద్దు భార్గవుం గని నమస్కరింది, 
ఆర 98-180) 

లి ఇగ అ సైెర్యము నం. ని. ఆం న 
మూ 

అస్టిరత్యము. 
@ , 

మ. ...అర్కే౦దు భూ,జల తేజః బవనాంబరంబులపు నస్థైర్యంబు 

గాకుంట నిశ్చల శక్తి స్థితీ సిగి, ఆర. 5-226 

ఆస్పందము సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

చలింపనిది, సిశ్చాలము. 

ఆ, ఆస్పందబోధఘను ముకుందు' దలంతు. శాంతి. 2.49: 

అసుందితము సం. విణ, (ఆ. ఆ. అ.) 

తొల6ంగనిది, చలింపని ది. 

ఉ. ,.=నన్ను. బతి వశాగుణా,స్పందిత వర్తనం జరమసౌాధ్వి ననిందిత 

శీలం గీచకుం, డెందును నెట్టి యంగనల నెవ్వరు! జేయని యట్లు, 

చేయా... విరా, ౨. 142" 

అస్సందితు(డు సం. విణ. అ. పుం. 

కం అతి దృఢీక్ళత శీలా స్పందితుం డగుము. శాంకి, 5-17" 

అస్పర్శనము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తాగక కుండుట, 

క, భూతంబుల . దర్శింపమ్, భూతాస్పర్శనము భూతముల యెడ 

నంఛా,పాతరలత నొందమి న్తూశేశరువు విమోతనుఖ గరిష్టత 

వడయన్. శాంతీ 66-31% 

అస్పష్టము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

స్పష్టముగానిది. 

వ. విషమ కావగ్గంబునుంబోలె నస్పష్టాలం కారంబును, విరా. 2-925 

అస్పితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అల్పము, . | 

ఊ, .. అస్ఫీళములై న ఖారవవా జీవనముల్ దలసం గనిష్టముల్. 
ఉద్యో, 2-7 11 



అన్మదియము 899. 
అస్సురోత్ సం. శత. 

కాంతి విహీనమగు చున్న, ఆస్పమ్రమగుచున్న 
లి 

చ. ,...వచ్చి చొచ్చి ర,జ్ఞనములునుం బరిశ&తు(డు సామజపట్టన" 
మస్ఫురద్ల తిన్ , మహో, 2! గి 

(ఇవ తెను/గున నమానవూర్వ పదముగానే 'వాడ(బడును, ) 

అస్మత్! సం. స. 

1. నా యొక్క. 

క. నను6 గుచ్చితంపుంబనులకు(, బనువక యెంగిలికి లోనుపలువక తగు" 
మ.న్ననతోడి నరయు వారల, కనురాగము నెజపి నడతు రన్న. 
శృతులున్ , విరా. 1-829] 

(ఇ5 తెలుగున సమానపూర్వుపద ముగ నే యుపయు క్రము.) 

ఓ మా యొక్క, 

(|కాహ్మణులు పాండవులతో) 

వ, అస్రత్పోవ ణోపాయ చింత నేయ వలదు. వన్యమూల ఫలంబుల 

నేమ శెచ్చికొని యుపయోగించుచు జపవోోమాది పుణ్య కియల : 
మీకుం (బియంబు సేయుచు నుండెదము. ఆర. 1-17 

ఫ్ర నమనయొ క్క. 

శా. ...అస్మత్సెనమై వీడ వ,చ్చెం గుంతీనుత మధ్యముండు సమరే! 
మాఖి రామాక్ళతిన్. విరా. 4-96 

అస్మదీయము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. నాది నా సంజంధ 'మెనది. 

త, + .అస్మరీయ (పణామంబు నాదరించి, తుష్టి దీవించి వరుణార్హ' 

ద్భషి ( జాచి యలమి యిటని యానతి యిచ్చె నాకు. 
లట ౧ 

విరా. 1-10 

కొ, అనిన విని బూరు విట్టను, ననిలుని బల మస దీం మైన బలముతో, 

నెన గా దేర్పడ ఏను, వదునెనిమిది యగు నంశమునకు నెశయ దర 

యక్, శాంతి. 8.805 



'శ700 అస్మాద్భశు(డు 

2. మా సంబంధ మైనది, 

క. నా చిత్రము శాగృకులకు గోచరమే యన్మరియ కులజన సంశి, 
తాచార మహిమ యట్టి ద్వియే చెప్పకు తద్యిధాతిహీనవచన ముల్ 

బిరా. 1.827 

లీ, మన సంబంధ మైనది, 

ఉ. ఈకనితోడి కయ్యమున కియ్యకొనం దగువార లన్మదీయాతత 
"సీనలో. గలుగు టారయ సంశయము. విరా. 1-96 

అస్మాద్భశు(డు సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

నావంటి వాడు మా వంటివాడు, 

సీ, అసాగ్సిదృళులకు ధరా్యానుబంధుల కిట్టి [కోధంబు దాల్బుట గుణమె 

చెపుము, ఆర. 1-222 

ఉ'స్కేరము సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

నిగూఢము, గంథఖీకము. 

సంత తా స్మేరమతీ, ఆరం, 6-1 

అ|సగంధము సం, వి. అ. పుం. 

నెత్తురుక పు. 

వ, + , అపవనతనయుం డట్టు సని మవోనన మందిరగబు పరినరంబున 

శరీర వజాళనంబు చేసికొని యను లేపనంబున నోగంథం బుడిపి 

కొని బిరా. 8-2 

“ఆగృగ్గంధము” ఆని కొన్ని (పతులు. నం,ము వారు “వ్యిసగంధము” 
పాశాంతరముగా నిచ్చినారుగాని “అ(నగంధిముో ఈయ లేదు. 

“రుథిరేఒనృడ్గో హి కా! సర క్రతతజశోణితమ్” అని అమరము. 

(అనుశేపణే_చర్భుము తెగిన మా|తమునం |బవహించునది) 

అ(సము సం.వి. అ. న. 

నెత్తురు. చూ. అ|సగంధము. 

అన్యతం తత సం. వి. ఆ. డ్రి. 

అస్యాతం[తర్టిము, స్వాతం | త్యము లేమి. 



పీ ++ +.మంతులు( _బీమపా| త ,తరుణులు నన్వతం|తత బేయ,.. 

శాంతి. 6.200 

అస్వప్ప్నుడు నం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 

నిదపోనివా(డు, పగటిపూట ని దపోనివాండు, 

వ. సదోపవాసియు నదా[బవ్మాచారియు నమాంసభోజియు విఘసాొ. 

శనుండును నమృళాళియు వమన్వవ్వ్నుండునుం గావలయు! దత వ్రూ 

పంబు లెట్టివంళేని= 

సీ, దివసంబునందు నిదురవోని వుణు్యు( డన్వవ్నుండు, 

శాంతీ, 4.867, 868: 

అస్వాతంత్యము నం. వి అ. న. 

_ న్వేచ్చ లేకపోవుట, పారతంత్యము. 

తే. పుతభాన మస్వాతం| త మునకు నెలవు, శాంతి, 56-2867 

అస్వాస్థ్యము సం. వి. అ న. 

వ్యాకులత, తోభము, సౌఖ్యము లేమి. 

వ, ఆట్టివి దేవదేవుని దివ్యకీల లతండు కోపించిన భువనంబు లస్వా 

స్థ ట్రంబును (బినన్నుం౦డైన నుఖిత్వంబును గను, సొఇప్ప్తి, 2-188: 

అ స్వేదుండు నం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

ఒంటికి. ఇనుట పట్టని వా6డు. 

వ శ్వేతద్వీపంబునం దనావోరులు, నిందియ వృత్తి రహితుల్కు నన్వే, 

దులు, సుగంధి శ్వ్యతాంగులు నగు పురుషులం గాంచె. 

శాంతీ, 6.858; 

అహాపతి సం. వి. ఇ. పుం. 

నూర్యు(డు, 

క. ...అవాః,పతి నా మీద గృపానం,గతమగు తన చూడ్కి వొల' 

యంగా వత్సలు(డై, శాందచి, 6.609: 

అహంకరణము సం. వి, అ. న. 

అవాంకారము, గర్వము. 

చ, వెరవరిగాన వీ(డు కురువీరులకుం బొడసూపువాండె యచ్చెరు,. 



“భాగలి అవాంకరించు. 

వొక మానివేర నిటసేర(గ వచ్చుచు నున్న వా. డహం,కరణమ 

కానీ యొండొకటి గానండు. విరా, క-ళ91; శాంకి, 5-98 

“క హంకరించు సం. అ. కి 

అవాంభావముతో నుండు, గర్వించు, దురఖిమాన మొందు. 

సీ పతులాత్మ నొండొత్క పడతుల గలసిన, నలుగ నెయ్యెడల 

నవాంకరింపం ఆర, 5-300 

అహంకారము సం. వి, అ. సుం. 

1. నేను అనెడి అభిమ'నము, గర్భము. 

క, ఇది యేమి కంక నీవు,న్మర వృత్తిని శంకదక్కి నాగద్దియవై 6, బిఏ 

లంబుగ6 గూర్చుండితి, వదియునుగా కిపుడు డిగవవాంకారమునన్ 

వరా. 6-818 

క క్భృష్ట విజయులలో నొ,క్కనిః బొరిపుచ్చెద6 జాశుం, ఠనుచు 

జనున్ నూతునుతు( డవాంకారముతోన్. (దోణం 5... 29 

De మవాత్తశ్యము వలనయుట్టి వంచ తనాన్చ తలకు. గారణమైన చవ ౦ 

భేదము (ఇది మవాత్తు వలన బుశైను. దీనివలన ఆకాశము పుమైను.) 

క, చై తన్య శక్తిం బురుష న,మేతత్వ విశేవమున వహించు! |బకృతి 

త, జ్ఞాతయగును బుద్ది తదు,ద్భూత నువాంకార. నముడియు 

బెరయుం జితున్, శాంతి. 4-270 

శ, కలిగ విను మవాంకారము, వలన నభము చదాన:జేసి వాయువు 

[గమ నం,కలిత జననములం దేజము, జలము నిలయుం దత్త 
దా త్త జన్య త్వమునన్ + 

వ, బుద్దికి మవహాత్రను త_త్త్య ని స్టళశనంబునుం గలిగియుండు, 

శాంతి, 4-౨70, 2౧1, 272 

అహంకారి సం. విణ, (న్. ణే. న్.) 

అహంకారము గల వా(డు. 

క ఆ రాజన్యు నెడ నవాం, కారిత మమ కారితయును గ ర్రవ్యముగా 

చేరికి. శాంతీ, 6 260 



“అవాము 708 

ఒక హాంకాదరిత్ర సం. వి, జు స్రీ: 

ఆవాంకార భావము, చూ. ఆవహాంశకారి, 

అహంకృతి సం. వి. ఇ. స్రీ). 

1. అహొంకారము. 

చ. ఆకుటిలు( డార్య నమ్మతు డవాంకృతి దూరు(డు గొంతి ముద్దు 

సేయు కొడుకుం విరా. 1-98, శాంతి, 2.2892 

ది, మదము, గర్వము, 

(నుశరత్చి దుర్వోధనునితో) ఉ, *.*ఆతనిం (విరాటుని) జపం దటి 

యయ్యొ ముట్టిన,ప్తాంగము( జూజు చెచ్చెద న వాంకృజి యెల్ల 
నడంచి వచ్చెదన్, విరా, $-119 

ఆఅ హాంకృతి పురుషుడు నం. వి. అ. పుం, 

అహంకా రాభిమానిమయైన ముహోరు[ దు(డు. 

వ. ప్రళయ పశారంబు వినుము ర్వా తియగుటయు నవ్య కం బవాం 

కతి పురుషు బోధించిన నత ండు నం డెండు మూర్తులు 7 కొని. 

శాంతి. 6-55 

ఇఅపహంత నం. వి. ఆ. స్రీ: 

ఆహంళావము. 

క త్వంతావాంతా నిరసన్క శాంకాంత కరణ యోగిజన విశ్హయా, 

చింతా సాగరమగ్న్య | భాంతజ నా ధ్యేయ వరమభ క్రి విధయా. 

త్రీ 2-185 

ఇఅహాంయాతి సం. వి. ఇ. పుం. 

(పాచీశుని మనమ(డు సంయాతికి వరాంగికి( బుట్టిన వాండు. 
ఆది, 4-2 

ఉహాము సం, వి.స్.న. 

దినము, రేయుంబవలు, ం 

సీ ఆరివ రజన్యల నంటుట కల్మష మాచరితస్నానయైన నతీి( జతుర్ణ 

దినంబున దోపానమయమున(6 జెందంగం దగు నం|డు గొంద 

చారు, లేనవవా6 డొంద నింతియు షష్టా వామున( బీొతద మగ 
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వాయు బుట్టు, అను, 4-1] 28. 

సీ, ...నపావాములలోన, నా పరీజీతుండు నా యలుకంజేసి, తక్షక 
విషమున దగ్గు డయ్యడు. ఆది. 2.180: 

పగలు, 

ఉ. అతని గన్నులారంగ నవార్నిశముం గనుంగొంచునుండు వా,రే: 

తప మాచరించిరొ యుపేం దుని నా|శ్రిత వత్సలున్. ఉదోగ.8-8 80: 

అహర్నిశము సం. వి. అ.న, 

పగలును, రయను, ఎల్లప్పుడు, 

ఉం ఆతనిం గన్నులార నవార్నిశముం గనుంగొంచునుండువ్యాలరే తప 

మాచరించిరొ యుపేం్యదుని నాశితవత్సలున్ ... ఉద్యో, 2-380 

అహర్చతి సం, వి, ఇ. పుం. 

సూర్యుండు, 

క. దర్చోజ్జ్వలు. డా భీష్మ డ,హర్పతి యస్తా[ది సేరునట్లుగం బడి? 

యెన్ ఖీమ్ము. 8-412: 

అహల్య సం. వి. ఆ, స్రీ. 

గెిఆమ మహర్షి భార్య. 

సీ. అహల్య వై. యిందుండు, గౌతము డలిగిన గాసింబడండె. 
చూ* అనుబంధము, ఆను, 5-$ీ*0: 

అహల్యాహదము సం, వి. అ. పుం. 

గౌతమ వనమువందలి యొకానొక తీర్ణపదేశము. 

ఇందు స్నానము చేసినవారు అశ్యమేధవలంబు( బడయుదురు, 

ఆర, 2-275. 

అహస్సు సం, వి. స్. న. 
పగలు 

క, మితభోజియె వివిక్త, శతి సావితీ జపంబుసేయు నది యవ్కాస్థి స 

తియు నిళాసీనత్వము, మతి నేమజ కట్టులై న మాను నఘంబుల్. 

శాంతి, 1.817 
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కే, అందు మూండేసీ బుతువుల కయన నామ, కంబులగు ను త్తరాఖ్య 

మొకండు దశ్నీ,ణాభిదాన మొక్కటియు గుణాభిరామ, యవి యవా. 

నును రా|తీయు ననగ బరు, ఇాంతి, bil 

అహస్సుదినములు నం. వి. అ. పుం, న, బహు. 

ఈ తీర్థములందు స్నానము చేసినవారు సూర్యలోక [పావు అగుదురు. 
౪6,2268. 

అహహ దె, అవ్య. 

ఆధిశే పమును. ఆశ్చర్యమును చెలుపును. 

క, వీరెవ్యరయ్య [దుపద మ్క,హో రాజుల యిట్లు కృపణిలయి పట్టు 

వడన్, వీరీకీ వలసెను యహవా మృవో రాజ్య మధాంధకార మది 

వాసేెనొకో. ఆది, 6-89, 

అహార్యము సం, విణ. (అ. ఆ.అ.) 

వారింపందగనిది హారింప శకము గానిది. 

బలారి3ైనను నహార్యంబు, ఆర, 1-287 

(ఆవార్యము అని ఆనందపొఠము) 

ఆఉహి సం. వి, ఇ. పుం. 

1, పాము. 
క, భూనాయకుండు మరలి పటుకో,పాయ తత |దొక్క(బడ్డ 

యహిగతిం గవిసెన్, విరా. 5-206, కర్మం 2-45 

ని. నాగజూతివా(డు, 

శ. దేవా యేను సమన్త దేవ పిళ్ళ దె శేయాహి గంధర్వ రృతో- 

విద్యాధర యతుజాతులకు నత్షోభ్యుండంగా. ఆర. 6-280. 

అహింస నం, వీ. ఆ, స్రీ. 

1. హింనసేయమి, హింన లేమి, 

(నంజయు(డు ధరశ్చి రాజుతో) ఉ. నీ విభవం బహింసయు ననింద్భ : 

చరి|తమశాక యన్య మే, 

' ఉద్యో, 1-826, శాంతి, 1-111, కర్షం 8-78, 
45) 
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2. నర్వభూతములకును మనోవాక్కాయ కర్య్శముల  దోవాము తలప 

కుండుట, శమము దమము వృదయమునకు నెప్పుడు నలవడ వేయుట 

ఆ, ఏను మహింస శమదమములు వాదయంబున నెప్పు నలవడంగ. 

జీత యం|డు బుధులు, శాంతి. క.511, కాంతి. 8-412 

అఆఅహెం సక తము సం. ని. అ. న. 

హింస సేయకుండుట. 

ఆ. ..పజల వలన( గరుణ, గలిగి వారి గీడు గదురకయుండంగ 

గావు పతి కహింసకత్వ మనఘ, శాంతి, 5-299 

ఆఅహింసకుండు సం. వి. (ఆ. సికా, అ.) 

హింనచేయుకుండు వాండు, 

శే, అన్న రేం దుం డహింనకుం డగుటంకేసి, వళువిశవనంబు లేకుండ. 

బరమ నిష్ట, నాత( డారణ్యకోద్గీతమైన వాక్య, సంచయము 

విష్ణు గుజిచి పఠిచె నధిప, శాంతీ. 6-882 

ఆఅహాంసనము సం. వి, అ.న. 

1. హింసింపపుంిడు పని. 

క. ఆసిన విని జనక ఖభఘూవిభు( డనఘ యహింననములై న యవి 

'యెయ్యువి య,ప్పను లెలుంగంజెప్పవే నా కనుడు. శాంతి.5-510 

క. ఆహింన, హీన చేయకుండుట. 

శమపుణ్యులు సూవె యహింస నాత్ధుకున్, ఆను, 5-55 

సీ. విను మధర్భం బహింసనమాన నెడలు ధర్భంబు సనంకల్చవర్ణనము 

జేశ నవా ప్రి. బొందు, ” శాంతి. 6-820 

అహిశేతనుండు సం. వి. అ. పుం, 

సర్పము ధ్వజమున గుర్తుగా. గలవాండు, దుఠోోధ నుండు, 

క, అహిశేతను పల్కులకు మవోవ్లాదమునన్ . విరా. 8-128 

అహికేతువు సం. వి. ఆ. పుం. 

సర్పధషజమ్ము దురోకిధనుని ధ్వజము. 

ప. ఆయ్యధిష్టిరుండు నిజసారధి నాలోకించి యహిశేతు మహితంబై_ 
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వచ్చుచున్న ధృత రాష్ట్ర నందన సష్టిందనంబునకు సమగ్తిఖయిగా 

మశ రథంబు నడుపుమనుటయు, . 1-191 

అ హిచ్చ (తము సం, వి. అ. పుం, 

1. దుర్యోధనుని దండు విడిసినచోటు, 

వ. ఇతెజంగునం గురుజాంగలఆిబున కౌహితకారజ్యంబున మరు 

చేశ ంబున నహిచ్చ|తంబున( గొలకూటంబున గంగాకూలంబున 

వార ఇణాపతంబున వటస్థానంబున విచ్చలవిడి విడిసి, -ఉదోగ్ట. 1-228 

2, అర్జునుడు |దుపదుని జయించినవుడు (దోణున కిచ్చిన యొక చేశము, 
ఆని సంస్కృత ఖారతమున గలదు, 

ళో, పు త జన్మవరీప్సన్ వె పృథివీ మన్వనంచరత్ , 

అహిచ్చతం చ విషయం [దోణ సృమఖిపద్యత. 

శో ఏవం రాజ న్నహీచ్చ (శాపురి జనపదాయు తా 

యుధి నిర్జిత్య పాగ్చేన (దోణాయ (పతిపాదితా. 

సం. ఛా. ఆది, 1.88, 76; 77 ళో 

జఅహపొతము సం, విణ. (అ. ఆ, అ) 

ప్రియము. గానిది, ఇప ముగానిది, పలికూలము, విరుద్ధ మైనది, 

వ. అగోమాయువు దదీయ హితాహితంబు అరసి బుద్ధి సాచివ్యంబు 

సేయు తెబంగును జూచి, శాంతి. 8-61 

వి అ. న. 

చెతుప్కు వోని, కీడు 

వ, ఎటింగి కూడుకొని గోవుల 'కడకువచ్చి వానితో నగ్ని చాంచుట 

యఖల జగజ్జనంబులకు నహితంబు చీయుటగా దె. 

ఆను, కి-102 అను. 1-294 

శహితు(డు నం. విణ. (అం ఆ, అ.) 

క్మతుపు, 

చ, అహితుల క[పభేద్యమగు నా వదమూ(డగు నేడు మత్పిళా, 

మవహులు చరించి రంతయు (గమంబున నా కెలుయగంగ( 

జెస్స్పుమా. విరా, 1-44 
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అహిభంజనుండు నం. వి. అ. పుం, 

'కాళింగుని మర్చించిన వా (డు. శ్రీకృష్ణుడు, 

(అర్ధను(డు) కం **,అహిభం,జన తేరు నడవు గురుబల, విని 

పాతన పాటవమున విహారించుటకున్, భీష్మ, 8-158 

అహిమద్యుతి సం, వి. ఇ. పుం, 

సూర్యుడు, 

క సదోన్టీగ ర్భంబున నహి,మద్యుతి తేజుండు వేదమయు( డఖల మునీం. 

(చొద్యుండు వేద వ్యాసుం, డుద్యత్ జ్ఞానంబుతోడ నుదితుండయ్యెన్, 
ఆది. కీ- 44- 

అహిర్చుధ్నుు(డు సం, వి. అ, వుం. 

ఏకాదళరు[ దులలో నొక(డుం 

వ. వారల నేజాదళరు[ దులుగా చెబుంగుము. 

తరువోజ అనఘాత్మ యజపాదు( డన నహిర్చుధ్న్యు6 డనం గడు విల 

సిల్లి . ఆను, 8.57, 58. 

అహీనత నం, వి, ఆ. (స్త్రీ, 

ఆధిక రము. 

సీ. ...జగతి నెందు నితనికిబోలె నహీనత మెఅయునే, యొవ్వరికైనను- 
నిట్టి పుణ్యు( గుత్సితదళ యొట్లాకో, మహో. క8. 

అహీనము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

తక్కువశానిది, ఎక్కు వయెనది, అధికము. 

ఊఉ, ,..అహీగక వరా|కమశాలి యర్జును(డు, 

- ఉద్యో, 1-258, | దోణ. &-887 

ఆఅహీనుండు సం. వీణ, (అ. ఆ. అ.) 

అధఫక (డు, గొప్పవాండు, 

ట్ 

ఇ 

ఉం ***పరమేళ వి[కమ్మాహీనులం జాండునందనుల నేవుర సైన్య 

యుతంబుగా ననీం, బూని జయించునట్టి వరముం గృపసేయుము 

నాకు నావుడున్ , ఆర. 6-256. 
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ఆఅహుండు సం. పి, ఆ. పుం. 

అవ్షవసువులలో నాలవవా(డు, చూ. ఆరి. క=ఠ్/, 

అహైతుకము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

కారణము లేకుండ. గలిగినది. 

ఆ, ...అయ్యవ్య క్షః మణువు నిశర మేక మ్మకియం బు హైతుకంబు 

చతు శాదుల కగావ్యా, మది [ప్రధాన మనంగ నతిళయిల్లు, 
అన్కు 5-245 

'ఉఅహోరాతము నం. వి. అ. వుం. 

పగలునురేయును. 

శే. మూండుపదులు ముహూ ర్రమున్ మోవాదూర, యగు నవో 

రాత మట్టివి యన్నిగూడ, మాసము. శాంతి, 5-40 

అహోరా(తములు సం, వి, అ. వుం. బిహు 

'వగలును, రేయను. 

వ. అమ్మిథువం బహో రా|తంబు లయ్యార్వురు బుతువులు. 

ఆను. 9.218 

-అహోరా(తవిదుడు నం. వి. ద్. పుం. 

దైవ్మాయొక్క- పగలురాతి (ప్రమాణము ఎటజి(గిన వాడు, 

శే. ఆ యుగంబులు నాల్లు మవోయుగంబు, నాగం జను దత్సవా 

(శ్రుంబు నలువపగలు, చాని కొలందియ కేయును దీని వెటుంగు, 

|పౌఢజనములు సు మ్మవోరా[తవిదులు, శాంతి. 5-54 

ఆఅళరము వై. వి. (౧/అలర్య-ము,) 

ఒకజాతి కీటకము. 

గ, ఆళకమనియెడు నొక కీట మద్దినేంద,తనయు [కీందొడం దొలిశె 

నత్వరముగాంగ, | శాంతిం 21-21 

శ్లో, దదర్శ రామ న్తం వాపి కమం సూకరనన్నిభమ్. 

శ్లో, అష్టపాదం లీక్షదంస్ట్ర', సూచీభిరివసంవృతమ్ 

రోమభిస్సన్ని రుద్దాంగ మలర్క-ం నామ, నామతః, . - 

సం. భా. శాంతి. 12-18 
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అ? సం, వి. న్. పుం, (అలి) 

తుమెగ, 

సీ, ఉభయ పార ంబుల నిభఘట లేలకో చనుదేవు సమదాళ? సమితి 

మొరయ, విరా. 1-166 

క, విను మళి యలరున( చేనియ గొను గతి. శాంతి 8-460: 

అిిని సం, వి. ఈ. స్రీ. (అలిని) 

ఆ(డు తుమ్మెద. 

చ, **4+,నంపత దశళినీ నినాద మృదుభాషల దీవన లొప్ప నిచ్చుచున్. 

ఆది. 4-17 

అభుకు దే. అ. కి. 

వజచు, భయపడు, 

తే, పాపమయ్యె గాకుండె నప్పనిం దలంచి యళుకుచుండుదు 

మద్భయ మపనమబింపుండు. . ఆశ, 2.1056- 

ఆ' డే, 

కొన్ని పదాంతములకు సంబోధమునందు విభాషను -ఆదేశముగావచ్చును.. 

క. చేర జనుదెంచి పాండవ్కవీరుడు మశ్సాధివునకు వినతుండై 

దేవా రాజవావానములగు, వారువముల నరయనేర్తు వలః 

'నేర్చుడరోన్. విరా. 1-261, విరా. 2-91 

(ఈ అనుడు నకులు. డిట్టు లను దేవ తమతమ నేర్చు పనుల వెంట 

నెగడి (బదుకవలయు(/గాక,. విరా, 1-266 దేవా, దేవ) 
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ఉ. వూయవిధియా యని చై వము దూటు, 
విరా, 2-104, శాంతి, 4-995. 

ఆఅ చే. 

తచ్చక్షార్హము. 
దఠి 

1. కంటి ఇదురుగా+ గనంబడుచున్న దానిని "దెల్పును. 

సీ దుర్వారగ ర్యోద్ద తి, నగ్ని| పభంబగు నారథంబు పటురయంబున. 

నెక్కి (కర్దుండు) (దోణ. 1.898: 

వ. అతండు పీతుండై యభిశనందింప నా సూతనందనుం గలసి తల 

కోడచి హిడింకానందనుం దాంకిన. (రోడ. 5.208, రో, 8-19౫ 

. దూరముగానుండి గోచరమగుచున్న చానిని “చెలుపును. 

స్తీ ఆ నేనమీంద నైం దాన మక్కీ రీటి నవ్వుచు చేయ నొటోప. 

మునం కర్ణ, ల. 280: 

వం మార్గ ణోజ్ఞ వలంబగ దశీణ కరంలున నా ఫల్లును( బిలిచి వోన. 

థాసిత ముఖుండగుచు( గువితుండగు నతని కిట్లని యె. కర్ణ 2-288 

కి. పూర్వము నిరేశింప(బడిన దానిని చిలుపును. 

4, 

ఉం ఆ నభ కేకవన్త్ర యగున ట్టి ననుం గొనివచ్చి. ఉద్యో, ప 111 

వ, ఆ నియమాచరణంబుకు నిం (దుండు శంకించి. శల్య, 2-208: 

శే. ఆ విధమున నరి భమించుచునుండు. అశ, 1-197 

(పనిద్దిని -చెలువును. 

తే. శాంత మానవు(డై న యాళాంతనవుండు విన్మయావవాచరితుండు 

వినుము వలస్కినపుడు విడుచుటకై [పాణ మాంగినాండు, గాదె: 

యొకు లంత వా రెందు గల? నరులు, శాంతి. 1-889. 

వ. ఇట్లు చతుర్వి ధావోరంబుల నందఅం దృస్తులం జేసియున్న యా 

నందినిం జూచి విశ్వామి[తుండు విన్మితుండయి. ఆది, 7-97 

| దీనికి ఆ మేడితమున అయ్యయి (అను, 2-894, మౌన. 188) అయ్యి; 

(విరా. 1-184) (అను, 8.308) అనురూపములు గలవు. 
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ర్ం నిర్దేశ మును "దెల్పును. 

శా ఆ రూపం బవికార మా భుఇబలం బత్యంత నిర్ణర్వ మౌ కూర 

త్వంబు దయారసానుగత మా శుంభ. త్కియాజ్ఞాన మా, ర్యారంభ 

[పతికూల'వాద రహితం బా యీగి సమాన వి,సారోచా త్రము 

మాది పిన్నకొడు కేతన్మాతుండే చూడంగన్. విరా. 2-209 

'రి* విభక్తి వివడించునపుడు “ఉన్న, కల్క న వర్ణకములవై మవాత్తునకు 

"రెండు వచనములయందును మహాతికి బహువచనమునందును 

వచ్చును. 

శే. శాంతమానను.జెన యా శాంతనవు(డు, విన్మయావవాచరి 

తుండు వినుము వలసి,నవుడు విడుచుట క్రై | పాణమాఃగి నాడు, 

గాదె యరు లంకచా రెందు గలఠి నరులు. శాంతి, 1-889 

కే, చనునె యినూటలాడ సజ్జనుల కాండుంబుట్టువులతోడ సీవును 

బుట్టినాండ, వట్టుం గాకయు హీనవంశాభిజాత్కనై న పతిపళ్నినగు 

నన్ను నడుగందగునె, విరా, 2-50 

ఆి చే. అవ్య. 

పశ్నార్భ్థకము., 

ఉ. అమ్మని ళిష్క్యుం డయ్యువిద యంగము వాసి నిజాంగవర్తియె 

యమ్మరుదీళు శో మఅవితా మును మూ,డిన యబృ్భగాంకితుత్వ 

మొక భంగి నీంగు టిది దైవత వంయమి నేవనీయ భావము 

గలట్టి నీకు. దగవా యిసిరో యని పల్కి. వెండియున్ 
ఆను. 2.200 

ఉ. 14. .ఆ(న్ర్రశ (న్ర విందాగని పుణుండు (కీడి నుఖయా. 

ఉద్యో 8-186 
క. భవదీయ శేజ్తోధనవోనికి. గరుణపుట్ట చా 'యెొవ్వరికిన్ * 

శాంతి, 8-298 

"క ధర ణీఠరాజ్యము నాకును నరవర సౌఖ్యంబు( "జేయునా. . 

ఆ థం 1-30 ఉద్యో, 2. 204 

(మూండు నాలు( గుదావారణములందు కాకంద్ధము) 
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=-=లేరికి బృవాన్నల సారథిరైమైన దీని న,న్యె వురిలోన నింత 

కణ వా రథచోదకు లింత యేటికిక్. విరా. 4-20 

8. సంప్రార్థనమున మధ్యమ పురుష “మువర్శ్యక” “డు” వర్గ కములకు 

అను[పయు కమగును. 

చ. నిక్కము సెపుమా తనూజ భుజగర్యవిహీనత( నొంచె( జి త్తమున్ 
కర్ణ . 1-187 

క, మనలోన శెవ్య( డెమ్మెయి, పనివెంటను విరటు మనము వడయుద 

మదియ్యిల్లను నేర్చరించి యందటు(, దనతన మదియున్న తెణయగు 

తథ్యము చెపు(డా, జా. 1-65 

ఆ సం, అవ్య. 

తఅచుగా ఈ |క్రింది యర్థములను "దెలుపును, తెలుగున దీనికి [బత్యేక 

(పయోగములేదు 

1. మర్యాద, అభివిధి ( మొదలుకొని వటకు అనునగ్గమున “వకు” 

| _ఆర్థమున) 

ల, 

ఆపాదమ_స్తక ము = ఏరా. 1-311 (పాదమునుండి తల వణకు) 

ఆభాలవృద్దము, ఉద్యో, 8.175, శాంతి. 1-854 
ది 

ఆజాలగోపాలము. కర్ణ. 2.48 

ఒక్కొక్కప్పుడు మొదలుకొని యనియు వజకు అనియు మా|త మే 

తెలుపును. 

ఆకర్హాఠతము. (చెవి చివరవణికు) ఆది, 7-198 

"ల. అంతట, 

కీర్ణ ము (వ్యాపించినది) ఆకీర్ణ మ (అంతట వ్యాసించినద్రివిరా. 1-62 

ప్లావితము : అశ్వ. 1-175, ఆప్లావితను : కర్ణ ల-19, 

ఛాదనము- ఆచ్చాదరనము ఆది, 1.169 

మిక్కిలి. 

వూరితము (నిండినది) ఉద్యో. 2-127 అపూరితము = మిక్కిలి. నిండి 

నది. శాంతి. 6--800 
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(శితము (ఆ శయించినది) ఆది, 5--89 

ఆ(శ్రితము (మిక్కిలి ఆశయించినది) విరా 4-170 

రూఢము, విరా. 2-1, ఆరూఢము. ఉద్యో, 2-898, 

శతము, భీవర. లి=175, ఆనతమ”. ప్రీ 1—176. 

ర్, ఈవద ర్థకము (ఇంచుక) 

కంపము (వణకు) విరా. 2-ళీశి ఆకంవము (ఇంచుకవణకు) 

విరా. 2-254. 

6. ఒక్కొక్కప్పుడు స్వార్టమునందును వచ్చును. 

'రావము (ధ్వని) వీరాః లీ-1569, ఆరావము (ధ్వని) కర్ణం 8: 

లోలత. ఉద్యో. 2-52 ఆలోలత. (హ్రీ 1-89 

శోథితము, ఉద్యో 4-426 ఆళోభితము, శాంతి. 2-1 

లేపనము. స్రీ! 2.16, ఆలేవనము. మౌన. 29. 

జాసము, విరా. 1-668, ఆవాసము. శాంతి. 4-805, 

7, గమనాద్యర్థక ఛాతువులకు ముందువచ్చి ధాత్వర్థకమునకు ' వ్యతి రేకా' 

ర్రమును చెలుసును. 

గమనము = పోవుట. భీష్మ, కాక55, ఆగమనము = వచ్చుట్క గాక... 

శాంతి. 6-594; చానము = ఇచ్చుట. విరా. 4-149, ఆచానము ఆ 

తీసికొనుట. శాంతి, 5-ల23, ము _క్రము (వదల(బడినది) విరా. ల5-ల్క &- 

ఆము _క్ర ము = ధరింపంబడినది. ఆర. 5-281, 

అంగరిష్ణు(డు నం. వి. అ. పుం, 

ఒకానొక రాజు. శాంతి. 8-128: 

ఆంగి సం. వి. ఈ. స్రీ 

1, వూరుని వంశము రాశై_న ఆరివుని భార్య- మవోభౌముని తల్ని. 

ఆరి, 4-2" 

2. అంగదేశ (స్త్రీ- ఆంగరాజు పుశ్రీక ఈమెకు సుదేవ యను వేరుగలదు. 

పూరుని వంశీయు(డై న బుచీకుని భార్య, ముతుని తల్లి. ఆది. 4-2: 



ఆంగికము 715: 

ఆంగికము సం. విణ. (అ. ఈ, అ.) 

చేవోవయవ సంబంధ మైనది. 

ఆంగికంబులై న శుభ సూచళంబులు కొనుచు. ఉదో్యోం త] $వై' 

ఆంగిరనము సం. వి, అ. న. 

1. ఆధర్వ వేదములోని యొక సూక్తము. 

వ, సరస్వతి యదత్తపస్వి శన చేరువ నొకప్పుడు జపయక్తుండై' 

యుండం గూలాపవారణంబు సేసి వఖుత నమ్మవోత్ముం గొని: 

పోయిన నతం డాంగిరస మల్మతంబుల న_త్తరంగిణిం దైణుతించె, 

శల్య. 8-170 

2, అశ్వశ్ఞామవంశము. 

(ఆశ్వశ్రామ శివున కాత్కోపవోర మీయ నిశ్చయించి) 

క, ఆంగిరనకుల జనిత మ్మీ యంగము శిఖయందు దీని నావుతిగాం,. 

జేయంగంటి భవద్భ _క్తి ను,సంగత మళతితో గృతార్జజనుగ్తండ 

నైతిన్. ౨. సౌష్రి 1-198 

ఆంగిరసి సం, వి, ఈ. స్రీ. 

ఒక (కాహ్మాణుని భార్య. చూ. వివరము. ఆది, 11-12% 

ఆంగిరనుండు నం. వి. అ. పుం. 

1, బృ వాస్పతి. 

వ. ఆంగిరసభార్గవాదులను పెదలిట్లని చెప్పిరి. శాంతి, 2.284" 
గ్ దం 

వ. విషుండు దండనీతిశా(న్ర్రంబు సకలంబు నొంగిరనున కిచ్చె నాంగి 
డ్య 

రసుం డిం|ద మరీచులకు మరీచి భృగునకు భృగుం డనేక మును 

లకు నిచ్చెం శాంతి. 8-120: 

వ. మదీయార్వరంబున నాంగిరను నుపాధ్యాయుంగా వరియింపం 

బోయితి నద్దేవగురుండు నన్ను దూషించి, ఆశ్వం 1-42 

2. ఆంలగిరనుని కొడుకు, (ఆ యర్థ మున బహు, ఆంగరులు, ఆంగిరనులు) 

వ. మాంధాతృనకు వాంగిరనుం డగు నుతథ్యుండు సెప్పిన హిత 
వాక్యము లుపన్యసించెద. ఇఛాంతి. 2-400: 



'T16 ఆంజనేయుడు 

శే. అంగిరన వంశ సంభవుం డగు నుచథ్యుండు. చూ. అను, 5.940 
ఇక్క_డను మూలమున ఉత థ్యు( డనియే కలదు, 

లో శల రాజు జ న్నతథ్యన్య జాతస్యాంగిర సే కులే, 

నం. భా. ఆను 154-8 

ఆంజనెయు(డు సం. విణ. అ. పుం. 

పానుమంతుండు, అంజనాదేవి కొడుకు, 

అంజనేయుండు రాఘవురకు నభిజ్ఞా నార్థంబుగా నొక్క పల్ల వదామంబు 

నలుత( బెళై, ఆర. 6-లీ85 

ఊఆంతరము సం. వీణ. (ఆ. ఈ. అ.) 

మనస్సంబంధ మైన దె, 

సీ, ఆత్మయం దగ్ని సమారోపణము, చేసి యజనమాంతరముగ 

నకృత సంధి విగహుం డగుచు. శాంతీ. _142 

అంతరయాగము సం. వి. అ. పుం. 

1. మానసిక యజ్ఞము, ల మానసిక పూజ, 
సీ ...శదీయ మధ్యవర్హిత నొప్పు మవానీయ వహ్నియు, చానంబు 

దాని నిర్ణ ఏంవ్వభావ, మాంతరయాగ విద్యా పవీణులు గం[డ. 

.అళ్వ.. 2-కకి 

ఆంత్రము సం, వి అ. న. 
ఆం|తము, (పేగు, 

వ. ఆం| తఫేశయు, ఛిరీ మండూక య్సు హి మీనయు, గళక ళిబరో 

పులినయు నగు నమరపుణ్యనరి నవభృథస్నానంబు నేని. శాంలీం.2.ఉ4ల 

ఆందోళిక. సం. వి, ఆ. స్రీ. 

ఆందోళము, ఆందలముూ 

పాండవా గజుండు .పాండురాజాగజు నతని చేవిం [బభూతాందో 

లి కా రూఢులంజేసి... చూ. అందలము. శాంతి. 1-850 

కో ఆందోశి కాదివావాన, న సందోవాంబువ నితాంత చారుత్వము చె సన్నం 

దంగ  సమలంకృత లగు, సుందరు లేతకేర విభన ళోభిత భంగిన్. 

మౌన, లశీ2 



ఆం ధ దేశము 1/౯ 

ఆందోళితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. ముందు వెనుకలకు. గదలింపంబడినది. 

వ, ఆందోళిత రశాంబర యుగళాం చలుండును, విరా. 4-78. 

ని. ఊ(యపంబడినది. 

వ, మందమారుతాందోశిశంబగు మందారంబు చందయి దోవ; 

న_ర్తించుచుం దోశ, 6_287 

ఆంధ కవిత్వము సం, వి అన, 

తెనుగు కైత. 

ఉ. *౨*౨*అఅందాది( దొడంగి మూడు కతు లాం|ధ కవిత్వ విశార 

దుండు, విరా, 1.6: 

ఆంధ దేశము సం, వి. అ. పుం. 

తెను/గువారు నివసించు దేశము, 
(ఈ దేశముచారు కౌరవుల పతమున( శేరి పాండవులతో. బోరాడిరి,) ' 

వ. యవన యుగంధరాం| ధ సింధు చేది,.. అవంతికానూపాది జన 

పదంబులు,=. ఖీపసి, 1.40: 

వ. రాధేయునకు( (ాపయి పుళింద బాహ్లిక చంక ణాం|ధ భోజా 

నీకంబు గవిసినం గొంచేయ బలంబునకు భర ంబగుటయు. 

కర్ణం 2.817 
న. ధనంజయుండు... పౌం(డాం[ధ |ద్రవిళ కేరళ కర్ణాట దేశా 

ధీశుల ననాయానంబున వళగతులం గావించికొసియు. 

అశ్వం 4-118 

శ త కాపి (ద్రవిడ్రై రాంధై ఈ రాద ర్యా హిషి కై రపి, 

తథా కోలగి రేయైళ్చ్ళ యుద్దమాసీ త్కిరీటినః. 

శ్లో. తాంళ్ళాపి విజయో జిత్వా నాతితీ వేణ కర్మణా. 

నం, భా, ఆక. 88.10, 11 

వ, అంగ వంగ బంగాళ గౌెఢాం[ధ కేరళ కోసలాధిపతులు, 

నభా 2-118: 
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“ఆం|ధము సం. విణ. (ఆ. ఈ, అ..) 

1. ఆంధ దేశమునకు సంబంధించినది, (భాషాదికము) 

ఆం(ధకవిత్వ విశారదుండు. విరా. 1-6 
"వ. అ. వుం. 

PA ఆంధ దేశము, ఇనుంగు దేళము. చూ, ఆంధ దేళము. 

'ఆంధుండు సం, వి. అ. పుం, 

1* ఆంధ దేళవువాండు, తెనుగువాండుం 

ఉ. ...ఆం[ఛావళి మోదముం బొరయునట్ట్లుగ =, రచియించెదం 

గృతుల్ , విరా. 1-80 

డ్రి ఆం|ధ దేశపు రాజు, 

అంగ వంగ బంగాళ గౌెఛాం[ధ కేరళ కోసలాది మహీపతుల.. 

సభా. 2.113 

ఆందొలికేయుడు సం. వి. అ. పుం. 

అంకాలిక పు తుండు, పాండు రాజు 

మవ్మోనగ్ధరం కానంగావచ్చి సకల జగత్సేష్యమానుల్ మహేం|ద, 

[వతిముం గౌరవ్య వంశ (ప్రభు నఖిల మహీపాలు రాంబాలి 

కేయున్, ఆది, 5ాలీర5 

'ఆంనికేయు(డు సం. వి, అ. పుం. 

అం బీకవు తుండు, ధృత శామ్షండు. 

క, తగుమాట లాంబిశేయుం, డగు నని శై కొనుగె యెన్న(డ నను 

గొడుకున్ మగటిమి గల. డనియెడు నృమ్మిగం జూచుచునుండు 

విషము (మింగెనయేనిన్. ఉద్యో. 1-815 

ఆక దే. వి. 

అడ్డు, నిరోధము, 

గీ ఆగలేక యె వ్యాని జలాశయమున్న మండువేనవియందును మనుజ 

కోటి యవభ్ళృథస్నానపానంమి లాచరించు. ఆను. 2-886 

ఆంకగొను దే. అ. కి. 

ఆ(గు, నిరోధ మొందు, 
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ర తాడినం బొగడం డగియెడు, వీళం బతి (దోణు అఖాణవృతు. 

జేయ నత౦। డాంకగొనక యతని ధనువు, |వేశని భల్లమున. 

_ుంచి వెన డగ్గజియొన్ . దోణ, 1-201 

గి. గురుని దర్పంబుచే చా(కగొనివ ధర్మసూను సై న్యంబు లెట్టయ్యె 
సూతతనయ. ద్రోణ, 8-285, [రోణ, 5.29 

'ఆంకటందిని కాలు నజిగించుకొను చే, లోకో క్రి 

ఆ(కలి బాగుగా నన్నపుడు జాలు దిన్నను ఆతిగిపోవు ననుట, 

సీ, *=.దర్శిదపు జనంబు, లా(కటం దిని జాలు నణిగించుకొందురు, 

భోజ్యసంవన్నులు భోజనంబు _తే- బూర్జ ముగ జేయంజాలరు 
శాంతి. 1.218 

ట్లో. (పాయేణ (శ్రీమళతాం లోశే భోర్తుం శక్తి ర్న విద్యతే, 

కాష్టాన్యపి హి జీర్యంశే దరి దాణాం చ సర్వళః, 

నం, థాం శాంతి. 28-29 

'ఆంకటి పొద్దు దే. వి. సమం 

ఆ(క లియెన నమయము. 

చ, ...తనకుంగల యాంటి (పొవైలుంగండు. విరా. 2-218 

'ఆయక తోంట దే, వి. 

పరులు రాకుండ కట్టుపాటు చేసిన తోట, 

స్కీ నీవును వాలియు నేండును నాండు. (బియంబున( వాటించు నాంక 

తో6ట్క మధువనం బదె ఆర. 7-9 

ఆ(కరము దే. 

అ|గవాము, చలము, 

క. వీ;ళ6 ఐఆజతెంచి నలుగడం దాశినం గడు నలిగి ఘోరతర శర 

హతి న,మ్మూకలు విరియంగ నర్జుముం డాకరమున నేసె నగు 

డయి రణభూమిన్. ఆది, 8-200 

ఇది “అహంకారము” యొక్క వికృతి యందురు, అవాంకారమున కీ 

'యర్హము గన్పింపదు, వికృతియం దర్భభేవము వచ్చినదనియు తెలుంగు 

'వదముల సాహచర్యమును బట్టి బిందువు వచ్చినదనియు నందుర్కూ ఇది 

ముడి వెట్టుగా( గన్పించును, 
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ఆకరి చే. జావ 

ముత్తు, 

ఆం అనఘ సిరువట్టు నాకలియును నెపు, బొరయకుండు నట్టి భూరి 
య 

ళ క్రి నీకు గలుగ నేను నెమ్మనంబున దలంచితిం దదీయ పీడ. 

జెందకుండు. శాంటిం వైఎ 128: 

చ, ఫలము దళంబునుం దొడిమం బాయుట  రాలినవాని గొంచు. 

నాంకలఠలి కరవేసి గోరసము కార్యము నట్టుల నిర్వహించి. 

ఆను, 5-=ర5్5, విరా. 2-240, ఆక? 1-29, ఆను, 2-212. 

ఆంకిడు డే, స. [కి (4/ఆంక) 

ఆడ్డగించు. 

క. ఆ కొలువువారు గర మచ,లాక్ళతి నొక పలుకులేక యందలి. 

వింజం వాంకిడిన కరణి నవశమ్ముదాకారిత చి త్తవృత్తుల 

యుండంగన్. ఉదో్యో, 8.255. 

ఆంకోసు చే. అ. కి. 

ఆ(కలిగొను, కుత్తునొందు, 

ఆ. విను మసత్య లోభమున సిరియగునె యాకొని ముసిండి దినినం 

(గొవ్వు లావు; గలుగునయ్యం ఉదోన్గ 8.898. 

వ. అమ్మవోత్ముండు దేవానుర మనుమ్య తిర్యగాతిక భూతంబుల 

సృజియించిన నాళొని యవి దత పజాపతి భజింప6 గవిసిన, 

శాంతి, 2-112. 

ఉ ఎండకు వాన కోర్చి తన యిల్లు [పవాసపుజోటు నాక యాం. 

కొండు నలంగుదున్ నిదురకుం దటి దప్పెడు. విరా. 1-186. 

ఆంగంబడు దే స. కిం 

1. నిలుపంబడు, ఉంచంబడు, నెలకొల్చ్పంబడు. 

సీ. భవదిం దియములు మనము,నం చాంగంబడ్డవిం కాంతి. 25: 
/ 

ళో, ఇం దియాణి (పసన్నాని మనసి స్థాపికాని cE} 

నం. భా, శాంతి. 46-28 
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బి. నిషిధింప(బడు- 

అ. వేదవిహిత విధుల నాదరించుట, యూార్గ గతికి చెరువు విధులల 

గడచి యెందు, నా(గంబడిన వాని లోయగక శేయుట్క యధమ గతికి- 

మార్గ మనిరి మునులు. - అది. 8.220. 

ఆ(గికొను దే. స. కిం 

ఆడ్డగించు, నిరోధించుం 

దే, మదవిభువారి నమ్మైెయి మార్తురాంగి, కొనగ మనకు నువే 

తీ.ంప( జననె యనుడు, నతండు నామాట వినక వా రరిగి శేమ్మి. 

నేయుచారము చెప్ప మౌచిత్య మనియు. శల్య. 1-20 

ఆగు దే, న. కి | 

1+ ఆడ్డగించు, నిరోధించు, ఆటంక పబచు, ఆరికట్టు. 

క. దవ్యుల వితిగిన( బెరులు, నవ్వుదురణు మేలుమేలు నను నా(గకు. 

నీ క్రొవ్యరుగ దేని. దలపడు, మెవ్విధి( జనితేని ననుచు నెత్తిన. 

రీతిన్. విరా, 4-71: 

సీ. వైంధవు(డు మ,మ్మాగిన( దోడ్పడ ననువు దె. దోణ, 2-147 

వ, నిలుపు, ఆంవు- 

తే, శాంతమానసు( డైన యీ శాంతనవు(డు, విస్మయావవాచరి, 

తుండు వినుము వలసి,నపుడు విడుదుటకై [(పాణమా.గినాండు, 

గాదె యొరు లంతవా రెందు గలరె నరులు శాంతి. 1.089, 

సీ, (శుభాంగి స్వయంవరమున) కురువతిం గడచిపోయె, నతం డల్లి. 

యచ్చవలాతి. బోనీ కా6గిపట్టి రథంబుషై బెట్టం ఐనిచి -అఆ- 

యే(గుచున్న. శాంతి, 1-80: 

8. మరలించు, వెనుకకు |తిప్పు. 

ఉ గోవు నెట్టులా(గితి వకుంఠిక వి|కముడైన శాజరా, జేవిధి, 

మానభంగ మున ే3ెల్లను నోర్చి. విరా. 5-288; 

క, చెలువు నడు మనిసినను ను, వెజు మెకములు నెదరినకు వివేక 

46) 
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నిధీ య్కక్కొతి బహుళ చై సైన్య మటిములీ(, బబిచిన నాంగంగరాదు 

బలియుర కై నన్, శాంతి. 8-16 

శీ. నిగహించు, ఇణచు, ఆదువులోంబెట్టు 

ఆ, విమము తన్ను గెలుచు టన వేజొకండె పంచేం| దియముల( 
దూలనీక కొలది, నాగుటయ, కాంతి, 1-277 

అ. బుద్ధింగొని మనంబు వోనీక నిలిపి మ నోథియు క క ని చయములి 

హారి. ఇంది. 4-814 

లే ఎల్లకడలకు వెలువడు నిం దియముల, వాలను తులం దం డియు( 

లోల నాయగుము శాంతి. 5-179 

క ఉడిగించుు పో(గొట్టు, 

క, భగదత్తు నేను! గడరిన్క వెగడున( వాండన్లుల మొనటు విలుగు 

టయు చువోనగ మేటి వేగమాంగిన, .వగిది ఘటోత్మచు(డు దాని 

పరువుడిగించెన్. ఫీష్య. 8-85 

6, నిషేధించు. 

ఆ, వేదవిహిత విధుల నాదరించుట యూర్ద్య,గతికిం దెరువు విధుల 

గడచి యెందు నా6ంగంబడిన వాని లోంగక చేయట యధమగతికి 

మార్గ మనిరి మునులు. ఆది, 8.220 

అ. కి 

నిల(బడు, ఓపిక పట్టు. . 

సీ. శై నేంయయు(డును భీమసేనుడు నిరుబెస్కరా నర్జునుడు సింధురాజు 
"దెకక్కు నే కెజ( దతిమెడు నింక నొక్కి ౦చుక, పడ్డాయి వెన 

గినం (బొద్దు చాను న _స్హమించెడును. (దోణ, 4-291 

ఇ(చికొను చె. స, కి, 

నాంచికొను, అపవారించు. 

ఇది “ఆ(చికొను శబ్ద్రమా? నాంచిళొను శబ్బమా ఖీ [(పయోగములను 

బట్టి నిర్ణ య్సింవ వీలుగాకున్నది. భార లేర కవి [ప్రయోగయులందు 

“తవికొను, నాణికోొను, రెండును స్పష్టముగా( గనిపించుచున్నవి. , 



అండుకట్టు ' 7లక్ట 

ఆ. చావులేని మందు చక్క(గ మన కచ్చె,ననుచుం గడవ నసురు లాంచి 
కొనిన, వెజచి సురలు. భాగ, 8-297 

౭m . పురిలోనం జొచ్చి విన్ఫురిత గేవాంబుల, యర్ణనంచయమును 
నాంచికొనుంచు. వారి. ఉద్యో, 8.226 (నూ, ని.) 

చ, .. హుమ్మని నోరికండ నాంచికొనిన | మోంగు జేబ్బులి విశేషము 
దోంవ6గం జార్జుపట్టి సా,యకముల నొంచినం చెరలి రందటు వేళుల 

పిండు నాకృతిన్ (దోణ. 925; శాంతి. 5-54 

'అంచికోలు చే, వి. 

నాచికోలు -- అసవారణము, 

చూ. నాణికోలు, 

ఆ(టది దే. వి. 

ఆ(డుద్ది, స్రీ) 

క విను మాంటది వోలెం దన, తనువున కడ్డ ంబుగా(గ6 దగిలిచి కొన్నా 

డనఘ, [దోజ, 8-201 

“వ దేవ బీభ దశా యుకాం కవచ ధారణమ్.” 

సం. భా. |దోణ. 1108-16 

ఆ(డు దే. 

(దీనికి వ్య న్త[ప్రయోగము లేదు) 

ప్రీ -- చూ, ఆ(డకట్టు, అఆండుకూయి ఆండుచందము ఆడుదనమ్ను 

ఆ(డ'ది, ఆడు వేడి, ఆండు యబుట్టువు, ఆ(డు మొత్తము 

ఆ(డు.బు ట్టువు దే. విం 

ఆండుది, ఆ(డ్గులిడ్డ, అక్కసెల్లెం [డు లోనగువారు. 

తె, చనునె యిమాాటలాడ సజ్జనుల కాండు(,బుట్టువుల తోడ నీవును 

బుట్టి నాండవు, . విరా. 2-50 

ఆ(డుక'ట్లు చే, వి. 

ఆ(డు'చాని కోక కట్టు, ఆండువాం[డ వ్రు ఛారణము. 

సీ కాళ యొప్పిర మా(డు కట నుజ లము చీయేంగ సంకుల 
లు ల ళు " 

బాహులంద మెడల. వీరా. i=228 
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ఆడుకూయు దే. వి. 

ఆ(డు దాని మొబ, 

ఆ, అకట యాండుకూయు న లకూయును లా(తి వారికై న నరయః 

వలయుననిన, విరా, 2-177 

ఆ(డుచందము దే. వి. 

ఆండుచానికుండు విధము. 

ను, వనితా వేనము గల్లియన్నయది చెల్వం జ్యాడుచందంబు గాదు.. 

విరా. 1-981. 

ఆడు చందంబు పురుష సమాకృతియును గలిగియున్న దది. 

విరా. క-/5: 

ఆ(డుదనము దే. వి, 

(స్రీశ్వముం 

ఊం అండుదనంబు నిక్కమున శారసి చూచిన లేదు. విరా, 1-286 

ఆడుది దే. వి. 

స్రీ 

తే. ఆకట నా పోల్కి యా(డ్కుదాని వెదకియు నెయ్యెడవై న నీకు. 
బడయవచ్చునె యెలు(గక పలికితిట్టు, విరా. 2-887 

ఆ. ఆ(డుదాని( జంపి నత జేకనింశతి దూమ్యనరక వానదుఃఖ. 

మొందు. ఆను. 4.265. 

ఆండుపేడి చే. వి. ॥ 

నపుంసకు(డై న ఆండుది, ఆండుకొజ్డా. మాచకమ్మ. 

(ఆండుచాని విధమున నుండును, పురుషునితో సమాన మైన ఆకారము 

గలిగియుండును. రూపమున ఆడుది తొమును మీశములు మగవానివి) 

చ, .+.బృనా,న్నంలి యన నా(డువేడివయి నాన యొకింతయు లేక 

వీవు న, గ్గలమగు దైన్యమొంది, ఉద్యో. 4-200: 

ఆ(డుమై త్రము చే. ఏ. 

చీ నమూవాము 
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సీ. ...ధరశ్తితనయుండు ధృశశాష్ట్రి వినయ మొప్ప, మున్నిడుకొని 
యాడు మొ_త్తతిబు( దోడ్కొని. స్రీ 2.1738 

ఊఉ డువారు దే. వి, బవూు. 

స్రీలు. 

ఆడువారు వెరవుతో మృదువచోరచన( జెప్పు టరయ నుచితవృత్తి. 

విరా, శి-రి]! 

శతి(పు దే, న. కి, 

ఆ(గ(జేయ, నివారించు, అడ్డగించు. 

వ. ...జధర్మఠలబు నాంపనినాడుం సభాం 2.=2&లి 

ఆ బెయ్య చే. వి. 

ఆవు వెయ్య, 

అయ్యొడకు నొక్క యాశాయ్య యుతి కి, కర్ణం 2.90 

ఈ(టోతు దే, వి. 

ఆలపోతు అచ్చుబుర్లు, యథేచ్ళ్చముగా( దిరుగుట్నకె ఆచ్చు వేసి విడిచిన 

యెద్ద 
వ. ...నేనగునని కై కొనిన యొంబోతు పంచితంబు మూర్కొబని 

నను, లైగాలి వీచినను గొడ్డున కైనం జూలు నిలుచు, 
విరా. 1-286 

క, బలీతపు వెన నా(బోతుం, బులి గొనినం బసులు వాలు పోలికి, 

కర * లీ-872 
ణ 

ఆకంపము సం. వి, అ, పుం. 

వణక్కు ఇంచుక వణకు. 

గో|త ఇ లనికరం బాకంపముం బొంద. విరా. 2-28%4 

ఉఆకరము సం, వి, అ. పుం. 

1. నిలయము, స్థానము. 

ఊ. -. .పు,ళొన్టకరమూ ర్రివెన నిను నాతని గొల్బినయట్ల కొౌల్చె 

దన్. విరా, 1.222, శాంతి. 4-277, ఆను, 2-864 
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బి, పుట్టుకచోటు, ఉత్ప _త్తిస్ఞానము, 

వ, మృణాల నాళంబుల నొప్పు కమలా కె ఢోద్దేళ్లంబుల( (గణ సేయు 

[వ దేశంలులును. విరా. 8-288 

ఉం ...పరిపక్వ దయాకరచి త్త మాధవా, శాంతిం 2-144 

ఆకర్ష నము సం. ఏ. అ. న. 

ఏనికి, వినుట, 

వ. పడికుల | పకరానేక భంగి విరుతాకర్ణనంబులను, . వీరాః క-4T 

శే. ...తాన్తు నున్నవాండుగా నాకర్ష నోత్చుకుండు, నక్క లఖిచెడి. 

చేరువ నక్కటకట, ప్రీ. 2-69. శాంతి. 4-88 

ఆకర్షాంతము సం. అవ్య. అ, న, 

చెవినజకువై నది, 
శా, చాపంబు లాక ర్తాంత యబులుగా వడిం దిగిచి, ఆది. 7-196 

ఆకరించు నం. స. (కి. 
ఖ 

విను, "| 
అను పలుకు లాకర్టించి కర్టుతేడు కటకటంబడి. విరా. 1-9 

ఆకర్టించు 'కౌతుకరిజు నా మనంబున నెనకం ఇికలెడుం 

ఆశ్వ 2.22: 

ఆకర్షణము సం. ని, ఆ. న, 

l, ఆకర్షించుట, లాగుట, 

క. కరి వాస్తాకర్ష ణ విధ్వన్తంబులగు రథంబులును. భీష్మ. 2-286 

క, కర్షితరిపు లన్యోన్యా,కర్ష ణ సంకర్ష ₹కాపకత్త ణములి సామ 

ర్గులయి "ెన(గిరావావ,వార్డ ంబున బవననుత ఖృహ దథ 

పుుతుల్, నభా. 1-208: 

వ. ఈడ్చుట, లాగుట. 

(వార్హి నాగలి, జుటు మొదలగు వానిని బట్టుకొని) 
\ ట ట్ 

ఆ, నీక (6 జూడ ముష్టి నెలవు నాకర ఇ, గాఢతయును కాణగతియు. 

దొంట్స్కీయుట్లా యొండ్లు భంగిమ తోంచెనో చాకు, నున్న రూపు 



తఆకోలీతము fay 

చెప్పవన్న పార్థ. (దోణ, 8-198. 

వ మవోలాంగలాకర్ష ఇములయందు. ఆర. 1-84. 

వ. విరథుండగు నమ్మ హీవిభుం గేశాకర్ల ణంబున నేల. బడవై చి. 

ఆర, 5-.40t 

ఆకర్షించు సం. స, (కి. 

1, ఆకర్ష భాముచేయు, లాగు, వశము నేసికొను, 

వ. నన్ను నాకర్షించి కొలిపించికొని వీండె విజయం చేయుచున్న వాండుఐ 

విరా, 1-11 

2. తిగుచు, తీయు, వారించు. 

ప, ((బవ్యా మృళ్యుదేవతతో) సర్యజీవుల యెడం గామరోషంబు: 

లుడిగి జీవంబుల నాకర్షింపుము. (దోణ, 2.175 

లి. రప్పించు, వశ్చునట్టుచేయు, 

వ. *...అవ్వీరద్యుమ్నునకుం గరుణించి యతని కొడుకు భూరి 
ద్యుమ్నుం దన త్రపోమహిను నాకర్షి ంచి వీడుకొలివె. 

శాంతి, 8-168. 

ఆకలనము సం. ఏ. అ. న. 

1. ఒనరించుట, చేయుట. 

క లోకోత్ప్రీస్థితి వీలయాకలన వీసోదం భీష్మ. 2-264. శాంతి.1-2: 

2. కూర్చుట. | 

సి. పలవించి పలవించి ఐవాుళిష్యు లయ్యతిరథవర్యు ((దోణుని) నద్ర, 
శస్త్రములు రథము నవయవంబులును బి తాకలనంబు వేయుచు 

స్రీ* 2.128, శాంతి, 6-156. 
4 

శ. పొందుట్క [పాపప్తి, 

ర్ ++ =స్కద్గ త్య్యాకలనంబు సరియ తదుభయులకున్, 

శాంతీ, క-50, శాంతి, 6-548 

ఆకలితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

1. కల్పీంప(బడినది. 
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ఉ బాంధవ శా|తవాకలిత భెొవధభ వా... వరా, 1-198 

4. కూడినది, 

ఛా. ఉద గధ్వజాొర్చిష్మ త్వాకలితంబు వై వ్యమిదిం విరా, 4-52 

క, కులమును శీలము విద్యయుంణ గలవానిం బిలిచి పీతి గన్నియ 

సీ(గా,వలయు నుదక | పదానా,కలితంబుగ దివ్మాకర్శగతి యిది 

యధిపా. ఆను, 2-221 

ఛే (గహింప(బడినది, శెలిసికొన(బడినరి. 

క, నిత్యనిధి నద్వివేకము, సత్యవత శీల ధరగ్హిసారజ్న భవ,న్తుత్యా 

కరితమ మైనను, నిత్యంబును వృద్ధ సేవ నిష్ట జలుసుమీ, 

ఆ[ళ. 1.79 

చ, పొంద అడినది, 

ఉ, నంగవీదూరిళా కలిత శాంతరనస్ఫుట రోవాదిద్ద బో, ధాంగ 

సమా శితా పదుదయజ్యలన (పళమ వవ రకా, శల్య, 1.408 

క, |పాకట తపోలీలంజున, చాకలిత విలోచనండవై యున్న నినున్ 
లోకేశ చూడ(గంటిమి, 

ఆకల్పము సం. వి. అ. పుం. 

క. ధరించుట వహించుట, ఆలంకరింవంబడినది, వహింప(ఖడినది, . 

శా, రథ దంతి ఘోబక భట (శేణీ సమద్దాంత సేనాకల్చ్ప ధ్వజ విభ 
మంబున. విరా. 8-146 

2, భూపణము, 

గుణరత్నాకల్ప,. ఫీపసి, 2_264; గు ణాకల్చా, ఆను. 5-17, 

అళ్వ. 4-9, మౌసం 204, 

'ఆరల్పితము సం. వి. అ._న, 

అలంకరణముగా( జేయబకినది. 

క, వారివారనాథునకు మరు,త్సరిచాకల్పిత మనోజ్ఞ చరణ శిర 

స్పుందరమూ ర్టికి, విరా, 1-886 
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ఆకసము వై.వి. (సం, ఆకాశః; పా, ఆకాసో) 

ఆకాశము, మిన్ను. 

శే, సాం దనాయక తతి నాకసంబు గప్ప, విరా. 5-168 

ఆరాంక సం. వి, ఆ, ధ్ర: 

కోరిక. 

మ. ...పోరి రు,త్కట దర్వోదతులై పరస్పర జయా,కావం [బచం 
(ఇ) (nn 

డంబుగన్. విరా. 8-187 

సీ *..ఫల మూల నీరమారు,తావోరుండగు ముని యాకాంకసేయ 

డు, పా ప్పంబుగాని పదార్థములకు. కాంలి, 6-610 

ఉఆకొందడీంచుు సం. స (కి, 

వాంఛించు కోరు, ఆవేశించు. 

క, నీ కొడుకు లొండు సుఖములు, సేకొన రవ్వీరసుఖను చిత్తములం 

గరం, వాకాటీశతు రలంతుల., బోకగలుగునెట్టు లల్పబుద్దులె వా 

రల్, ఉదో 3-206; ఆమ, 5.429 

ముకారత సం, వి, ట్, ట్రీ" 

ఆ కారత, ఆకారము గల్గియుండుట, 

శా భటచయం బత రంత చూరీ నే తా, కారత్యంబటు భజింపం ళన నటి 

“పం గౌంతేయ సె నై_న్యంబలునన్, కర్ణ, 8_14.. 

'అకారము-' సం, వి. అ, పుం. 

1. రూపము. 
డ్ అదితిగర్భంబున నవశార మె నామనా కారమున వారి యడగుట 

యును. విరా. 1-54 

2, విధము, నర్రరూపము, 

వ. ఇది యనన్యసామాన్యాకారంబగు పరమ ధర్మ (పకారంబు. 

“న విరా, 1.29 

క. .=.సు,శ్లోకు(డు పరాళరు(డు ధ, ర్యా కారము లెజటుంగ( జెప్పె 

నంచిత చరిశాం , అను, 8-2/0 
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లీ. హృదయమునందలి భాతమొలను వెలికి సూచించు వికోరము. 

(బొమముడిపాటు మొ. చేష్టలు 

ఆ, న్యాయశాస్త్ర వేడియె యింగి కాకార చేష్ట లెటి(గి. 

శాంతి 1-175 

4, సౌందర్యము, చక్కని రూపము. 

వ, ... వేదవేదాంగ ధను క్వేద పారగుండును నగు పరమా కారవంతు( 

డుదయించే. శాంతి. 2-207 

ఆకారవంతుండు సం. విణ. (క్. వతీ, క్.) 
సౌందర్యము గలవాడు చక్కని శరీరము గలవా(డు, 

పరమాకారవంతుం డుదయించె, శాంతి: 2-50 

అకారితము సం. విగా. (అ, ఆ, అ.) 

ఆకారము గలదిగాం జేయంబడినది. 

శ. ధ్వాంతాకారిత కుడస్రికుట్టిమ ఘన స్తంఖావరీ రూపముం. 
విరా. 2-327 

ఆకాశగంగ సం. వి. ఆ. స్రీ. 

మందాకిని, మిన్నేలు. 

కం ఆశాశ గంగ యిచె ప్కుణాగ్టక్ళతి యున్నది, స్వర్గ, 47 

ఆకాశము సం. వి. అ. పుం. 

1. సోర్య్యాది [గవాములు (ప్రశాళి_చు (పఠేశము. ఆనసము, మిన్ను. 
ప. ఆకాశంబున నుండి యొక్క దేవదూత యిట్లనియె: అడి. 1-150: 

2. ఆకాశత త్త ము (దీని గుణము, శబ్దము) 

ణే శ“ [కీ మాశాశమున. [గమ సూ తితముగ( జొంద (జేసి గోవింద. 

యానంద మిమ్ము. భాంతి, 4-242: 

ఆకాశవాణి సం. వి. ఈ, (మీ 

ఆకోళము నుండి పుట్టినట్టు విన(టీడునట్టి యడృళ్య దేవాదుల వాక్కు -- 

_ అశకీరె వాక్కు. 

శే (మోసె నాకాశవాణ్వి థిరస్టిపరుండ్రైన యత్తులాధారు. డీంత, 

యాడ డిట్లాడ నేలని యద్భుత ము” శాంతి 5-221 
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ఆకీరము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 
ఇ 

l. (కిక్కిరిసినడి, 

వ. కురు జనవదంబు చుట్టం శాంచాల చేది మత్స్య సాళ్వ విదేహ 

బాహ్లిక దశార్గ హార సేన కళింగ మగధ టబేశంబులు సుభితంబులు 

బచాకీర్ష ంబులు, విరా, 1-62. 

2 అంతయు వ్వాపించినది 

శా. (గీష్మాదిత్య పటు |వశాపవినరాకీర్ణ ౦బు, విరా. 1-52. 

ల నిండినది, 

సీ. అశ్వ మేధములు జావ్నావి పొంత శిష్ట జనాకీర్ణ ములుగ౯ జైకా 

చరించె. [దోణ. 2-20: 

ఆకు దే, వి. 

l. పర్ణ ము, ప్యతము. 

క, నరపతుల నెల్ల ఫీష్యున, కెరగా నొప్పింపంజాల నే నడవులకున్.. 

మరలం బోయెద నచటం, దిరిగద( గూరాకు గోసి తినియెద 

ననఘా. భీష్మం 2.8 

తలిరాకు, భీష్మ, 2-49, శామరపాకు, [దోణ. 4.809. 

శాయలాకులు నీళ్లును గాలి యనుభవించి. శాంతి. 1-24 

కొందజూాకు అండినవి యేజికొని, ఆను, 5-28 

2, జెప్ప (కన్ను) 

కొరవ నికురంబమునకు( గన్నా త్తి యుప్ఫారిన భీషుస(శు. - 

(దోణ. 1-8t 

తమతమ మొనలకు( గన్నాకులగుచు మునుకొని. భీమం. 2-291 

ఆకుంచితనము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ముడువ(బడినది, 

వం ఉన్నతంబులగు నపనసవ్యక గోంబుల నాకుంచిత నవ్యవోవుతలం 

బుల నప్పళించు చప్పుళ్లు గలన మయొక్కరుండు మల్లి చజిచిన 

చందంబున వీళేరం విరా. 2-14 



‘782 ఆకుజోంపము 

అకుజొంపము దే, వి. 

ఆకుల గుబురు. 

సీ, శ్యామంబు లగునెడ లాకు జొంవంబు లనుకరిలప. ఎరా. 4-50 

(ఆరులత సం. ఏ. ఆ. స్త్రీ. 

వ్యాక లత్యము గలిగియుండుట్క నంతోభము. 

మ. బలియుం డా సొబగుండు భావభవ దర్ప। ఖా తుండ వచ్చి 

నిశ్చల సర్యాంగత నున్న నన్నరసి నీ చందంమిగాకున్న వా, 

కులతం బొందెడు, విరా. 2ఏ=280, ఫీష్టై, 1-291 

'అకులపడు వి, అ. కి. 

ఆకులమగు, కల6గుం 

క, లోకము గాలముచే నిట్టాకుల పడుచునికి గాంచి. శాంతి, 6-286 

ఆకులము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

వారక లము, ర ఆ(గినది. 

మ. ...ఆకులమయ్యిన్ [గహ తారకాకులము సంజోఖించె న వ్వేధ= 

విరా.. 4-172, సౌప్తిక. 2-122 

ఆకులితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆకులపతు ప(బడినది. 

వ. ఇట్లు వృత్తా౦ర (బహ్మావాతస్ట వాయుటయే శాని నహుషునంత 
బలంబు లేమిం జేసి భయాకులిత చిత్తుండై + ఉద్యో. 1-168 

“ఆకుల్యము సం. పీ, అ, నం 

అజకులత్యము తోభము, 

క. నీ కజపుల నిక్కురుకుల, మాకుల్యము( బొందుశుమి యాళ్ళ 

రము, యు. 'ఆద్కి రత! 

"ఆర్భతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆకారము గ ల్పింపంబడినది, 

తే. వికృత వేషాకృతంబులై వెలయ కితండు, నివుజు గవిసిన మెజ, 

యని నిప్పువోలె. . విరా. 4-76 
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ఆకృతి సం. వ. ఇ. (స్రీ 

1, అకారము, రూపు. 

చ. మహిత నముజ్ఞ లాక్ళతులు మానధనుల్ జనమాన్యులు, 

విరా. 1-4ీక- 

స్కీ పుణోోజ్జ్వలాకృతియగు నొక్కవనిత = 

విరా. తీఎరీరి; శాంతి. 4.864- 

2, చేవాము. 

క, (శ్రీమత్కి_ర్హిమదత థి, రామాకృ్ళతి సద్గుణాభిరతి. ధ్ర. 2-1 

8, ఆయా సమయములయందు శాజులు గన(బజిచు (ప్రీతిని అకటించు. 

ఐహి రాకారము. 

ఉ. రాజగృవాంబు కంటె నభిరామముగా నిలుగట్ట(గూడ దే యాజ: 

వృపాలు( డాక్ళతికి వొప్పగు వేషము లాచరించు నే, యోజ. 
వివ}్వోరముల్ నలుప నుల్లమునం గడువేడ్క నేయు నే యోజ 

విదగ్గుడై పలుకు నొడ్డులకుం దగదట్ట్లు సేయంగన్. విరా. 1-128. 

4, విధము, 

మ, ...నొండొరున్, మిగులంజాలక కొంతసేపు వడి మేమే. లోరి' 

రు|గాక్ళతిన్. విరా, 2-848 

ఆస ఆధ ఆకృష్టము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

లాగ (బడినది, 

క. కర్లుని మెయి నాలోనన, కర్టాంతొకృష్ణ చండ కాండ ములు, 
ణ్ (3 టబ 

కరం 8-808. 
ల 

ఆర్భష్టి సం, వి. ఇ, స్రీ: 

ఆకర్ష ణము. 

గ్రగ్ధర. మౌళి సక్సంగరంగ న్మధుకఠ పటలీ మానసాకృష్టి విద్యా, 

శాలి స్ఫారాబ్జ రిఖాంజలి పుటఘటనాం,, రుచి స్ఫీతు నాగేం (ద 

కేతున్. విరా. 8-77 

ఆకృష్టు(డు నం. విణ. (అ, ఆ. అ,) 

ఆకర్షింప(బడినవా(డు , ఈడ్య(బడిననా (డు. 
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తే 4. .కలిచేత నాకృష్ణుడై న నలుండు, విగత కరుణు(డై దను 

యంతి విడిచి చనియ. _ ఆర, 2.79 

ఆ కమ్ము సం, విణ, (అ, ఆ, ఆం) 

* దడుప(బడినది, 

ఆ. ...ఉల్లసిత లోహికా క్రలాజములను, సురను బలియొనర్చ. 

ఆను, 4.80 

ఆ[కందనము సం, వి. అ, న. 

వక్చుచు మొజివెట్టుట. 
క, సిత్భ్ఫవనము దెనకుం జన న,య్యతివ భయ (భాంశచిత్తయె వాష్ప 

ఒలో,ద్గతి మొగము గప్ప నిట్లని, యతిరామముగా నొనళ్చె 

వాక6దనమున్ . వీరా. 8-18 

ఆ|కందము సం. వి, అ. పుం. 

"వెద్ద యేడ్పు,  ఆ[కందనము. 

క, నారదు6'డుపళమ ఫణితుల( గెౌరవన త్తమునిం డేర్పం |[గమమున 

నాకం, చారవము లుడిగె. ఆక, 2.159 

ఆ[కండించు సం. అ, [కః 

1. ఏడ్చు, 

క, కొడుకుల చెన నెవ్వగ( జ్కేడ్పడి వందిరి యున్న యా నృపాలు 

నడుగులం,బడి థీష్ముపాటు నెప్పుచు, నడలి కరుణ నాద మెసంగ 

వా కందించెన్, 

వ అయ్యుడ్పుతో నిట్ట్లని విలాపంబు సేయు. భీష్మ, 1-45, 46 

ల మొజివెట్టు, 

వః, ఆ నైన్యంబు జనంబులు వోవోకారంబు అనంగ రీనగశం బొంది 

ముకుంద పురందర నందనులం జేరొని యా|కందించి. 

కర్ట్ + 8.15 

“శీ చెడ్భ "పెట్టున ధ్యనిసేయు, బొబ్బరింత పెట్టం 

కే, అడవి దరమిడి నజుకంగ నంకు(గలి, వృివహంగమంబులు గలగొన 

నఆఅచు తెజంగ్కు దో౮దె ..వాతంు యోధుల దున్నమ( గలగి, 
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యన్యజనము లా|కందించునప్పు డధిప, సౌప్రి, 2-6 

'ఆఇకమము సం, వి. అ. పుం. 

1, నిర్బంధము * 

క, క్లాతుల పోరితమును గో, వాతము నా|కమము వి|పవర్గము చన 

వున్, నాతుల కారించుటయును, (బీతిం జననీచ్చు నతని "పంపొవ్వు 

నృపా. ఉద్యో. 2.06 

2, ఆ|కమించుట, | కము్యట. 

తే వెరింగి పాండ వాంబుధి వెల్లి విరిసినపుడు, నిలువ నిమ్మగు దీవిగా 
నిన్ను. దలంచి యుండ నత్యంత తుచ్చ ఖిఖండి సల్వ,లా| కణుం 

బున మునిగితే యకట తండి. | భీష్మ. 1.68 

4. ఎరురొనుట్క డీకొనుట, 

తే, ,.,చేదిశ పౌరవుల సమాన ఘోరపరా[కం బొప్పె మారుశాత్శ, 

జుండు రారాజు నేనిక పిండు జదిచె ఖీవ్మై. 8-870 

కీ, పరా|కమము, విజృంభణము. 

తే అట్లు కీషణమగు నర్జునా|కమ బు, ఘోరమైన మురారి శంఖా 

రవంబు, నధిక భయనసం భమంబుల నావహింప, నధిప నలుగడ( 

బటిచె వై న్యంబు గలంగి. (దోణ. తీ--£11; కర్ణం 1.278 

న్. వినాశము. 

ఉం ..దే,వావలిశై న న_త్రెబింగు నాాకమ లీలలు సెల్లనేర్సునేం 

సౌపి. 1-211 
6. శతు నంవోరము, 

ఆ, కర్డు మనము 'జద్దగా. గొనియాడుదుు, మతనికంనగు కలు" 

డధికుం డంద్యు రత(డు నతడు నిట్టి యా క మంటున నాకు 

(బియము సేయ(జాలిరే మవాత్మ, సౌ క్రి. 1-286 

ఆక్రమించు సం. స |కి. 

1. బలాత్మా-రముగా( బట్టుకొను. 

ఆ, మీరు గలుగ నా కమించి, నన్ను గై సూతనందను లిమ్మెయి, 
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వెజపులేక భంగషటచువాలు, విరా, 8.19 

=, అదిమిపటుకొొను, ' రము. . 
లు 

ఉ దాని నెజింగి యెంతయు నుద|గత వాఐకవైరి (గక్కునన్?. 

వాని నడంగంబట్టి పడ వై చి మవో (గత నాకమించె. బం్కచానన 

మేణముం బొదువునట్లు, విరా. 2-860: 

. వశము సేసికొను. 

వ. వారలం గన్ముజం ఐం|డెండు వత్సరంబులు వనవానంబు: 

నలుపం బుత్త మత్తైన న పతివాతంబు గా జతురంత భూచ | కం. 

బా కమించి కీర్తనీయులమై వ_ర్తిల్లుదుము. 

విరా, 8-117, 08. 1.378 

ఓడించు, జయించు. 

వ, నహుషునకు( దేజోవోని లేమింకేసీ యతని నా|కమింప రాద య్యె 

ఉద్యో, 1-197, ఆది 7-206: 
కవియు, 
ఆ, సతగ్థశెచధరశ్రిశాలి దయాపరుఆ, డట్టి ధర్శుపు,తు నా[కమిళవ, 

మనము దల(చుజెల్ల మంటలో మిడుత లు,దగవృ తి నుజుకం 
దల(చునట్లు. ఉద్యో, 2-200 

౧ 

చుట్తుముట్టు, పొదుపు. 
లు లు 

వం ..,వివ్వచ్చుం డలిగి నజ్యశ రాననుం డ్రై యాధనురాచారుం. 

"బటు బాణ వినర వేగంబున నతి మించి కెలంకుల బల౦బుల నాక 

మించిన, [దోణం 8.61 

=, అదిళయించు, పరాకమించు, ఉరవడించుం 

వ. ఆయ్యదువీరుం డా[కమించి ాహ్లిక తనయుం గొవ్వవట్టి 
'యొజుగం దిగిచి యనుకంప ెంపునం జంపనొల్లక తన్ని విడిచిన, 

(దోణ, 4.275, [దో 4-26 

విజృంభించు, చెల రేగు. 

చ. ,..ఇంక నెమ్మెయిం చెగ(డను ఫీతి యోధుల మదన్ జనియింస(గ 
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న్నాకమించినన్. దోణ. క-227; నభా. 1-195. 

"తే, చంవెం గురువిభు నాకు లజ్జ్ఞాకరముగ, భీము. డదియు నధర్మ; 

నం|గామప్ఫ్ళ త్తి, నలత(లోపక వచ్చి (_పొణావనోర, మాచరిం. 

ప6గ( బూని నన్నా కమించె. సౌప్తి, 2-74. 

చ, =, పుర్కాణ పురుషులైన కృష్ణులు రణంబున శాతవు లాక 

మించుటం, గుపి మనన్కుల్లైన నిలకున్ (బదు కెమ్మైెయిం గల్ల 

నేర్చునే, కర్ణ. కి-25], 

10. పూను, ఆవేశించు. 

క. నలు( దొల్లి యాకమించిన, కలి కరో-టక విషంబు (గక్కుచు. 

నొడలన్, వెలువడి నలునకు విహితాం,జలియె త న్నెతుంగం 'జెప్పె 

చంచలు€ డగుచున్. ఆది. లి-178- 

11. భంగపణుచు, అవమానించు. 

వ, తన్ను నా కమించి తనతో (బుట్టువు రుక్తిణిం గొనివచ్చిన యా 

కృష్ణు నన్నిధిన సిగ్గులేక యాడిన మాటలు విని చిటునవ్వువవ్వుచు. 

ఉద్యో 4-178, 

ఆ్మకాంతము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. ఆక మింప(బడినది. 

క, ఇంత యెజుంగవు సైన్యము, లింతవడిం దలలు చీర లెజు(గక” 

మావో, _కాంతంబులయ్యె. విరా. 5-215. 

2. ఆణ(పంబడినది. 

ఊఉ. .,.అర్జెన( గల్లు యోధు లా, కాంత విరోధి దర్చుండు వురందర' 

నందను కల్మి న్కిళింతత నుల్లసి ల్లైదరుం శల, 1.50. 

ఆ(కాంతుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

ఆక మింప(బడిన వా(డు. 

వ ...కొంత సేపు చింత్మాకాంతుండై యమ్మహీకాంతుండు. 
47) 
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మం తులం జాచి, విరా, 8-89 

జకోశము సం, వి. అ. పుం, 
1. చాటింపు, [వకటన. 

"తే, తలరి యమ్ముని( 'దెగ( జూచి ధర్మరపాతుం డగుట యెవ్వరు 

నెలు(గని యట్లు గాగ, నేండు గాలంబు గడవిన నెలింగి భూత, 

గణము లా[కోళ మొనరింప(గా నతండు. 

వ, తన దుష్కురగంబు (పకటం బగుటకు రోసి, ఉద్యో. 1-119, 120 

2, (రక్షణమునకు) బిగజగా నబిచుట్క కేకలువేయుట. 

తే, ...చచ్చె వాండు, దాది యా|కోశమున నార్తనాద మెశంగం 

శాంతి 1-269, ఆది ౮.116 

ఆ(కోశించు సం. న, కి, 
1. నిందించు. 

వ. ...ఉతథ్యుం డను మునివరుని పత్ని మమత యనుదాని గర్భిణి 
నభ్యాగతుండయి బృవాస్పతి దేవర న్యాయంబున  నభిలపించిక€ 

దదీయ గర్భస్థుండయిన ప్యుతుం డెటీంగి ధరస్తవిరుద్ధంబని యా[కో 

శిఎచిన వానికి నలిగి బృవాస్పతి. ఆది. 4-226 

ఆ, (క. 

2. (రకణముకొ అనై) "కేకలు వేయు, బిగ్గఖగా నబిచు. 

వ, గవాధ్యతుండు రథంబు దోలికొని యా కోశించుచుం బురంబున 

కరుగు దెంచిం విరా, త=ీ 

లీ. విలపించుు, ఏక్చు. 

వ, ఆని డీనవదనుండై యా కోళించువానికి నాకాళంబుననుండి 
యొక్క దేవదూత యిట్లనియె ఆది, 1-150 

'ఆతీ ప్రము సం. వి. (అ. ఆ. అ.) క 
కల(త వెట్ట(బిడినది, నంతుభిత మైనరి. 

మవో (స్టార *- భయాడశి ప్రయోధ (వజంబున్* సొ్తి, 2.9 

ఆకేపము. సం. విణ, అ. పుం. 

1. [తోసి వేయుట్క చిమ్మి వై చుట. 
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శా, ...బాణబ్యాలా పొతంబున( దూలనేసి చటుల వ్యాపార ఘోరా 

నిలా,శేహప తోధిత వారివావాచయభంగిం జూసి నేపారంగాన్. 

[దోణ. 3-829 

2 |తోసికొని వై ౩గయుట, 

వ, పలువురు రక్కసులు [గక్కున నవ్వాలి నందనుం బొదువం బట్టిన 

బిమైగసి హరస్ట్యశిఖరంబు చైకి చాంటటుటయు. దచాశేప వేగం 

బున నన్నిశాచరులు ధరణీశలంబున జక్షరిత శరీరులై_ పడిరి. 

ఆర, 1868 

ఆతేపించు సం, న. కి. 

1. నిందించు 

వ. అని యిట్టు పుండరీకాతుండు దన్ను నాశేపించుట యాకర్ణించి 

"కౌర వేళ్వరుండుం శల్య, 2-శి24 

వ, అని విధాతృని ధర్మువు నాచేపించు (చౌపదిం జూచి. 

ఆర. 1-228; సభా, 2-50 

2, చెప్పు, దూపించు, 

వ శిశుపాలుం డుపాలంభనవరుండయి యధోవజు చాశేపించుచు 

ధరన్హరాజున కిట్టనియె, నభా, 2.7 

లీ. ధిక్కూరించుం . 

(చి_కాంగదు(డు) ఆతండును నతివ్యాలోలుం డై గర్వుంబున 'నెవ్వరి 

నుఅక సుర దనుజ గంధర్వాదుల నాచేపీించుచున్న వాని కలిగి 

చి తాంగదుండను గంధర్వపతి యుర్ధార్థియై వచ్చినం గురుత 

తంబునందు, అది. 4.1965 

శ. నిరసించు, తక్కువగా (జేయు, 

సీ, నీలజీమూతంబు లీల నాశేపించి నల్లన్నైతోంళెంచు నల్లగ్భవాము. 
ఆది, 6-210 

శ, కాదని (తోసిపుచ్చు, తో సీరాంజను. 

వ. అని పలికిన నాగ్భ|ధవచనంబు లా పించి యజ్ఞంబుకంబు 

వారల నుద్దేశించి, శాంతి, 8-871 



740 ఆఖండలనూతి- 

ఆఖండలనూతి సం, వి. ఇ. వుం. 

దేవెం[దుని కొడుకు, ఆర్దును(డు. 

ఉ. ఖాండవ మేర్చునప్పుడు దగన్ రథ చోదకవృ శ్రి సల్పి యా, 

_ ఖండలసూతికిన్ జయముగల్ల నొనర్చినయ టి బుద్ధియున్ . 
విరా. ఉ=లి? 

ఆభఖండలు(డు సం. వి. అ, పుం. 

ఇం|దు(డు (వ్య. శ|తువులను ఖండించు వాడు) 

ఉం ఆ, ఖండలు( డున్న గద్దియ నగంబుననుండె. విరా. 1-86 

ఆఖ్య సం. పవి, ఆ, (స్రీ 

పేరు. 

ఫా (శ్రీ మవో భారతా, ఖ్యానాఖ్యామృతసూచి యొస్పుః ఆది. 3-21 

రావణాఖ్యా నిరూఢు(డ, ఆర, 6.888: 

ఆఖ్యము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

"పేరుగలదిం 

శా. ...ఖారతాఖ్గమగు లేఖ్యంబై న యావ్నాయమున్. విరా, 1=8' 

గి, ఉత్తరాఖ్య మొకండు, శాంతి. 56-41 

ఆభ్యానకము సం, వి, అ. న, 

చిన్న కథ. 

మ, ఆఅమితాఖ్యావక శాఖలం బొలిచి, ఆది, 1-75: 

ఆభ్యానము సం, ని. అ, న, 

1. కథ. 

క, ఈ యాఖ్యానము విని భూ, నాయకు. ఉవ్వండు. శాంతి, 8-122 

క. వారాయణీయమగు న్కీ సారాఖ్యానంబు వినిన ఇదివిన, 

శాంతీ. 6-541 

2. పూర్యపృత్త కథనము, 

తే, పుత్తం ఛోకావవాంబును బుణ్యతమము, నైన యాఖా్యనమున. 

. వారు మానసంబు, కలక యంతయు(యతాసే (పోడళ రాజ చరి [తః 
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మును నారదు(డు చెప్పుట) . [దోణ. శీ-217 

వ, కృష్ణ "దె దై_పాయనుండు వై వె శంపాయన మునిం జూచి (శ్రీమవో 

ఇౌారత క థా ఖభ్యూనం బాద గింతం ఐితనిక్తి సవి న్తరంబుగా( జెప్పుమని 

సంచిన. ఆది, 8.6 

ఉ. వూర్వచరిత్ర (వతిపాదక (గ్రంథము ఆరిహాసము. 

శాం (8) మవోభారశా,ఖ్యావాఖ్యామృతసూతి యొప్పు. 

ఆది. 8-21, ఆది, 8-11 

ర్, ఆర్ష మహో కావ్యముల నడుమ వచ్చెడు కథ్రావిశేషము, 

వ ఉదావారణంచైనయీ గృధజ ౦బుకో పొఖ్యానంబు, 

శాంతీ 3.361 

ఫీ ఇన్నలోపాఖ్యాన మెప్పుడు దత్తావధానులై వినువారు. 

అగ, 2-280 

ఆఅగంతుకు(డు సం, వి, అ. పుం. 

ఆరిథి, . 

శే. పద్ము. డనువేరి య న్నాగపతి... ఆగంతుక [పియతముండు, 
శాంతీ. 6-658 

అగడము దే. వి, 

1, చెర్జన్యము, దౌెష ష వము, 

సీ, వేళ్యయొకత దొల్లి విద్యాంను వొకరు), (ముచ్చని తలవరుల్ 

మో(దం జూచి -తే- యితడు మావాడు మీరిది యేటి కాగ, 

డంబు సేసెన రని మోకణంబు సేసి. ఆకు. ౬878 

2 వంచన, మోసము. 

సీ ఎం -వృష్టికుమారులు... సాంబున, కంగనాలంకార మమరంజేని... 

యమ్మ హాముని వర్గమునకు... వందన మొనర్చి యీ భూమిని 

బ్యభుని భార్య జలం --తే- గను యిదియని యడిగివ గౌర 

"వేం [దాయ _తపోధనవర్యు లయా్యాగడమున, కాత్మఅందు( గోధా 

నల మగ్గలముగ, నెలయ నక్కుమారులతోడ నీట్టుఆనిరి:-- 

మౌన. 8, ఉద్యో, 4-876, ఆకు. 1-281 
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ఆగతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. వచ్చినది, ఆయాతము, 

ట్ * బవుళోగమవ్మోన్ర గ ఆఈగతంబులన్. థీష్టు 1-250» 

ఏ. అన, 

2. ఆగమనము, "రాక, 

తే. వినుము [బవో్తిదితంబు (పవృ _త్రిధర్మమది గతాగత వాపులు 

నావహించ్కు +౭. ॥| న. శాంతీ. 4.829- 

గశాగత (భమణదిబుల నలయం దొడంగి. ఆర. 4-170" 

ఆగతి సం, వి. ఇ. (స్రీ. 

l. ఆగమనము, రాక, 

క, దండనీతి సమారంభము నడపు( గృతయుగాగ తి నధిపా.. 

శాంతి. 2.288: 

2, |పొ_పి. ee 

చ, *= వి[కయింపయగా, దనుమతి యూ.ది వై శ్యకృతినై నను విపున 

కాపదాగలీన్ ,.. శాంతి. 2844. 

అఆగతుండు సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

సీ, ఆగత నృపాలు. డచ్చెరువొంది. అశ్వ 4-140: 

ఆ. అ(న్ర్రదర్శనాగ శాఖల త|తీయ వైశ్య శూ[ర వివిధ వర్గ జనుల 

కలక లంబు. ఆది. 6-7 

_ఆగమనము సం. వి. అ, న | 
1. రాక, వచ్చుట 

శ. స్వాగత మే మీ యిద్దఅ, యాగమనంబునకు హేతువగు కోర్కి 

యను, ద్వేగంలున నెటి(గింపుడు. _దోణ. 2-862, శాంతి 6. 591. 

.2 |పౌ_ప్రి. \ 

వ. మేము ని చాగమనంజున జడుల మె మై యున్న వారము. సా ఎపీ 1-66. 

ఆగమము సం. వి. అ. పుం. 

1-౬ వచ్చుట, రాక 



ఆగస్సు 748: 

క్ర ...దుర్చినీతుల, కగు ననిమిశ్తాగమ=బు లయిన భయంబుల్, 

ఆది. 1-86. 

వ అట్టి ఇఛారచాగ మనంబున. . ఆర. 4-148, 

2 (పా పి పొందుట. 

ధనధావ్యాది సంపఠూగమ:బులు. 
భీష్మ. 1_88, శాంతి. 5.84%, శాంతి. 5-247, ₹ాంలి. 1-189. 

లీ వేదము. 

క, నారదముని తై 9లోక్య సమాశరాధ్యుం, డతని పలుకు లాగకు. 

వాకోగచారము లు వినుము. ఉదోో. 4_854. 

పీ ఆగమ తయంబును నగ్ని [_శయంబును. శాంతి. $18: 

4. చెవపూజా విధానమును తత్సరిబంధిశ విషయములను డెలువు పాంచ, 

రా_కాదికము. 

చ ...జెగత్పరిపూజ్యములై న యీశ్వ రా గమములయందు నిల్చితి ల 

(బ₹ ముగా హృదయంబు భ_క్రీతోన్. ఆది. 1.10: 

ర్ జన [పవాదము, 

సీ ఈ (కమంబు లోశాగమంబు, లందు వికుద్దము. 

ఆది 0-98, ఆవి. 8-1మే 

8. శాతము. 

క, జననీజనకులశే నగు, జననం జాగమము తను వివయం బహిః 

చెప్పున్ = - ఆను, 4.110, 

ఆగమిష్యమాణము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

శానున్నదిం 

ఆ మానితాగ మిష్యమాణ చై |త,మాస పౌర్ల మాసి మహి శాశ్య మేధ! 

కాలంబు. . అళ్వ. 4.98: 

ఆగను సం. వి. స్, నం 

దోవము, ఆపరాధము, తపు. 

అ. మీరు వాకు నేను మీకు నెన్నండు మున్నహిత మాచరించివదియ్చు 
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లేదు, మీకు నేలనే నమితుండ నై తి ని, రాగనుండ సద్దుణాన్ని 

తుండ, సభా. 1.185 

'ఆగామి నం. విణ. (న్. నీ. న్.). 

పో _ప్తించునది, | పాపింపనున్నది. 

వ. ఆగామి నిజపాదుర్భావంబుల తెజం7ర్లీ నెటీంగించెం 

శాంతి. 6-487, ఆది. 7-184 

ల, వచ్చునది, రానున్నది. 

వ. ఆగామియయిన చై (తంబు పున్నమనాం డన్నరేంద చందు ' 

నళ్వ మేధయాగంబున కనురాగం బెంగ రమ్మీ. ఆశ్వ, 4-128 

ఆఅగారము సం, వి. అ, న, 

అగారము, ఇల్లు 

=. [కీడ్రాగారములు గట్ట దొడ(గుడు. ఆక. 65-891, మౌన, 77 

ఆగ్నికము సం. విణ. (అ. ఆ. అ. 1. 

అగ్ని సంబంధ మెపది 

సం గామాగ్ని కాజారివుతుల్ ,గా వైరిక్ష్నతజ౨బు _వేల్చి. 

శాంతి. 1-181 

ఆగర్నీధుడు నం. వి, అ. పుం. 
అగ్నీ| ధమునందుండు ఒకానొక బుత్విజు(డు: 

(ఇగ్నీ|ధము = యజ్ఞ వేదికలో ఉత్తరభాగ మందుండు స్థాన విశేషము * 
'ఇతని పని యజ్ఞ మునందు నిప్పు రగుల్చుట) 

+.వీరల. వు త శిప్యుగణంబులు గమంబున మై (తావరుణుం 

డును, =. (వావ్యూణాచ్భ్చంసియు నాగ్నీ (ధుండు. == నుబవాత్రి 

య్యుండున గా- . నభా. 1.292 

“ఆగ్నేయము సం. విణ. (అ, ఈ. అ.) 

l, అగ్నికి సంబంధించినది, అగ్ని దేవతాకము, 

అశ్వశ్రామ యా 'గ్నేయా(న్హ్రంబు నంజీణం బగుటయు. 

(దోణ. ర్-త 03 
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2 తీక్లము, "వేండిమిగలది రౌరము. 

సీ సౌమ్యూగ్నేయ యోగ కలిత మఖల జగంబు. ఆను. 4-441 

నీ, ఆగ్నేయ భాపరూఢమైన యాక్ళతి లోకహిశార్థమ.గ వహించి 

నా(డ, ఆను, 4441 

'తీ, తగులంబడునది 

క, ఈ గృవా కుడ్యంబులు లా,జాగర్భము లాజ్యత్రై ల గంధులు మణి 
శ్కస్తాగగార సమీపము మా,యాగ్భ్ళవా 'మగు నిది యవశ్య మాగ్నే 
యంబఖై. ఆది 6-160 

1 గ్నేయాస్తుము సం. వి. అ న. 

అగ్ని చేవశాక మైన య్త్రము, ఆనలా(స్త్రము. 
వ. అతనిపై నాగ్నేయాస్ర్రంబు (ప్రయోగించిన ద్రోణ. 1-388 

ఆగ్నేయు(డు సం, ఏ. అ. పుం, 

_ కుమారస్వామి. 

సీ. గాంగేయుం డన మటి కార్తికేయు. డన, నాగ్నేయు డన 
కాదు డనంగ శరవణోర్భవుం డన గుహుం డుద్భవిల్ల(డె. 

. ఆది. 6-59 

అ గయణుండు సం. వి. అ. పుం. 

భాను౭డను వహ్నికి సోమపు| తియెన బృహ ద్భా సయందు+ బు ట్రిన 

వాడు ఆగ్నులలో( జేరినవా(డు. చూ, ఆర, 6-187 

జగ హము సం. ఏ. అ. పుం, 

1. ఆ| కమణము. 

ఉం ...సమ్మగకో,పాగవా బుద్ది మాదెక ననార్యుండు కార్యము 

నందు ఛార్తరా,ష్టా9! గజుండు. విరా, 5-15 

2 ఒ త్తిడిపెట్టుట, నిర్భంధపజిచుట. 

(ధర్శజు'డు భీష్మునితో) వ, ఆగహంబున చే. మేనియు - నడుగ 
చున్న వానినిగా నన్నుం దలంపవలదు. శాంతి, 6-221 

శే" కోపము, 

చ, మనకు ,'నజాతశళ తుని సమంచిత మార్దవమూ(ది ' నంధిసే,య 
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నుచిత మైన కాలమిది యాగహముం జొర నీకు చిత్తమున్, 

శల్య 1-64 

ఉ. భీముడు ధా_ర్తరాష్ట్రికుల థీపణరోమ(డు చిత్త మెప్పు డె: 
మద మెత్తునో యతని యా[గహ వృత్తికి లోనుగాక మీ, శే 

మెయినై న వంచన వహించి తొలంగుట మత్సమీహితం, బేమణ, 

కుండ( గావలయు నివ్విషమాబ్దములోన నాతనిన్ విరా 1-177 

(ఈ యర్థము సంస్కృత మున( గానరాదు. తెలు(గు [గంధములయందును: 

వాడుకయందును గనిపించుచువ్నది) 

ఆ(గహించు నం, అ, కి. 

కోపించు, 

ఆ. +=. భీష్మ పలుకు లవి కర శూలంబు, లయిన. జేదినాథు. డాగ్ 

హించి... . 

ఉం == కిట్లనీ పలె_ నల్కుతోన్. నభా. 2.88, 89: 

2 చలపట్టు, మాత్సర్యముగొను. 

క్క =..కర్టు. డమ్మువ్వుర నం,పిహిత శరిరులం జేసెను బహువిధ: 

బాణముల( జలము బలమును మెజయన్. 

చం కనుగొని శల్వు( డిట్లనియె గర్జ్హునితో నిది యేల ధర్మానందను 

పయి నా్యగహించెదు కర్ణం 2_838, 88% 

ఆఘాటము సం.వి, ఆ. పుం. 

ఎల్లసీమ 

వ ఇట్లు కృత (వలిజ్నండై. తమ తియుల నెల్ల వధియించి దెగ్చంతి దంతా 

ర్షశాఘాట మహీచ | కంబు సాధించి. ఆర. 8- 155: 

ఆఘాతము సం. వి, అ, పుం. 

1. వధ్య సంవోరము. 

శా ...తిగర్రేశుండు శే వీచుడుం, (గీడాఘాత నిరూఢి నాళ్వికులు 

వారిల దున్మితూ(టాడినన్. విరా, 8.1892: 
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2 | వేటు, “దెబ్బ 

తే, *.. కేక,యులును మాత్స్యపొంచాలురు నొక్క పెట్ట,కవిసి విరిసిరి 

తచ్చ రాఘాక భీతి: [దోణ, 1-299, అను, 5.100 

ఆఘోషణము సం. వి, అ. న, 

1. చాటింపు, 

"లే, ౭+ గురు పతిన యె ల్లెడ( బాటించె రౌజరాజుీ. 

వం ఇట్టు శివిర ంబునను' సేనాస్థానంబునను (గలయ' చాఘోావణంబు 

శీయించిన, దోణ, 1-114; 1165» 

2, పెద్ద (మోత. 

(కుమారస్వామి) ఆఖుముఖంబుల నొక్క"వెట్ట యార్మినం (బళయ 

ఛై రవాళావఖీవణం బైన తచాఘోషణంబున., ఆర. 5-£07 

ఆఘాణము సం. వి. అ. న, 

"వాసన చూచుట, మూర్కొనుట, 
వ. ఆ ఘటోత్క చుండు ధర్మవందనున కభివందనంబు నేసిన నతండు 

సంతుష్టాంతరంగుండైై యాలింగనంబును మూర్భా|ఘాణంబును జేసి. 

యగ్గించె. |[రోణ, $_268 

“ల్లీ, వాసన పీల్చుట. 

వ, తదియవి| సగంఛా|ఘాణంబునను యోధులు వీత చేతను లై రి. 

శల్యం 1-341 

ఆఘాజించు సం. స, |కి. 

మార్కొను, చూచుచు 

వ. అళ్యవపాహోమంలునం బరంగు గంధం జాాఘాణించి ధరస్రినంద 

నుండు, ఆళ్వం 4-184 

వ. (శంతిను(డు) ఒక్కునాండు యమునా తీరంబున వేంటలాడుచు 

(గుమ్యరువా( డవూర్వనుర ఖిగంధం బాఘాణించి. ఆదీ. 4.186 9 

ఆచమనము సం. వి. అ, న, 

:.. ఉపస్పర్శము, ఆచమించుట. 
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వ, . కృష్పుండును జిషుతోన దడియ నదనంబునకుం జని విమల జలళి 

బులం గృకా చమనుండయి, 
|దోణ. 2.389 

తే. గరగ లొనఃగిన నరుడు భూనురులొనర్చు, నాచమనముఖక ర్మ 

లందు షన్టుభాగఫళల మొందు. ఆను, 2-38 

ఆఊవమించు సం. స, కి. 

ఆచమనము చేయు* 

. వ. వూర్వాథిముఖుండయి. ళుద్దోదకంబులం (బజాళిత పొణిపాద 

వదనుండయి యాచమించి పొప్యూనుమతంమిన నద్దేవి యొద్దకుం 

జనీనం 
ఆడి. 1-917 

ఊఆచరణము సం. వి. అ. న. 

1. ఒనరించుట్క .చ
ేయుట, 

వ అనిన విని ధర్మాచరణంబున కింత పట్టి ఇృకంగనగు నెం 

ఉద్యో. 4-308 

వ. వురుషుం డేమిట జాపాచరణమునకు( జొచ్చు. శాంతి. 5- 868 

వం కృత్యము, కార్యము. 

క. విరటుండు సం| శ్రమమును నా,దరమును భక్రియును నాత్మ( దల 

కొన(_బూబ్యాపరుై_ సమయ సనముచితా,చరణంబులు నిర్వ 

హషాంఇె సమశదలీలన్ . విరా, 5-880 

వ. పాంచాలి నుచెవ్ష మందిరంబునం దా నుచితాచరణంబున నుని 

కియు. విరా, 224 

శి. అనుష్టానము. 

వ, ఇటమీ(ద నియమాచరణంబునకు నొక్క సంవత్సర ౦బు గొజంత 

గలదు. 
విరా, 1-318 

అచరణీయము సం. విణ. (అం. ఆ; అ.) 

' ఆచరింప(దగినది . 

వ, కావున గృవాస్థి ధరశ్చింబ యాచరణీయం బట్ట గాక. 



ఆచారము 749: 

ఆచరించు సం, స * |e 

1. చేయు కావించు. 

ఆ. పనులు పట్టువడిన పదపడి నరు డెద్ది, యాచరించె.  గెౌరవాధి 

నాథు( జేమి చేసె, విరా, 4-278. 

వ, శమీవృక్ష సమారోవాణం జాచరించి. 

విరా. 1-178; కాంతి. 5-210; కర్ణం 1=200" 

2. ధరించు (వేషము మొ.) 

ఉ. ౨..ప్క యోజ నృపాలు( డాకృతికి నొప్పగు వేషము లాచరించు. 

విరా, 1-128. 

ఆచరితము నం. వీణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. ఆచరింవ (బడినది, చేయ(బడినది, 

వ. దైవంబు దుఃఖ భాజనత్వం బొనర్చుటం బూర్వుజనాగ్రిచరితం బై న 

నుళ్ళతంబు లేమి, స్రీ 1-14 

క. ఆనదియం చాచరితస్నానుండై. శాంతి. 5-5= 

2, నిర్మింపంబడినది, కూర్చు(బడీనది. 

వ, ఇచ్చుటయు బుచ్చుకొనుటయును నివి చై వాచరితంబులు మీకుం 

బనిగాదు. శాంతి 4-169 

ఆచారము సం. పి. అ, పుం. 

1. నియమము. 

క. ఆరయ చెందును గౌరన, భారం బెడలంగనీక పాత్నివత్యా,చా- 

రముమై వరింతురు సైరం| ధీజాతివారు పౌజన్యమునన్ . 
విరా. 1.119 

2. ఆచరించుట, అనుష్టించుట.. 

వం నీతికాన్త్ర సముద్భవం బెణింగించి దీని నధీగమింపను దదియా చా" 

రంబు నడపను శక్తుండగువాని నొక్కరుని ని్టేశి,సవలయు నని, 
శాంతిం 2.2065, శాంతి. 8.163 

8, ధరగాము. 

క నీచము లయ్యుడు పనులకు, నాచాలమీ యొజీంగి మన్ననకు.: 



౯50 ఆచారము 

బాతముగా, నీ చిత్తంబునం గైకొని, యాచారము దప్పకుండ 

నరయుము నమ్నన్. విరా. 1-318 

క, నాచి_త్తము తాద్భకులకు, గోచరమే యన్మదియ కులజన నంశి, 

వాచార మహిమ యట్టిదియే చెప్పకు తద్వి ఛాతీహీనవచనముల్ , 

వీరా, 1-837 

వ **,ధరాగ్తికారంబు నిళ్రైళించితి వుతమావార [వకారం 'ఇతీంగిం 

పవే* శాంతి, 6-221 

శే, వేద మాచారములం జెప్పు వివిధ గతుల, సకల హితమగునట్టి 

యాచార మరయ, ననఘ వేటొండు గలచె మవోత్ము లెద్ది, 
ఇ 

యాచరించిరి చానిం కేయంగ వలయు. ఇాంలి. 6-222 

46 శీలము, 

శా, సారాచార నిరూఢు(డై న ధనురాశార్యున్ వధింపంగ, 

సౌ ప్తి. 1-68 
క ఆచారనేమియు( |జాణయుగ ౦బును, శాంతి, 5-92 

5, నడవడి, | పవ_ర్తనము. 

క, అనిన విని ధర్మజుడు శాంతనవువితో జనుల కెప్యిధము నాచా 

రం,బున నెట్టిపాటి శీలంంబున నే వీద్యను మవోత్మ ముక్తి దొర 

కొనున్, శాంతి, 6.18 

మ. వారి మేనల్లుడు బాహు వీర్య పటుశార్యన్ఫూర్తి త్రై ఏలోక 

సుందరు( డాచారపవి[తు(డు. విరా. 5-868 

6 విధి కృత్యము, 

7 

వ. గీత వాద్య నృత్తంబులును నాదిగా(గల వివిధ ళుఖాచారంబులం 

బవర్హింప నియోగింపవలయు ననిన, విరా, 3-286 

వం ఇట్లు సూర్యోదయం బగుటయు ధృత రాష్ట్ర) డు దళ్కాలోవితా 

చారంబులు నిర్వర్తించి. ఉద్యో. 2-116 

సం పచాయము, గురువులు చెద్దలు మొదలగు వారినుండి పరంపరగా 



"ఆచార్యుడు "751 

న్పీ సజ్జనులం దు రాచారవంతుల, శాంతి 4-117 

వ. ఆచార పరిపాటి యవలంబించి యిట్లుపా ధ్యాయ వరణంబు నేనీ. 

శాంతి. 6--265 

'ఆచారవంతుండు సం, విణ. (త్. వతీ, త్.) 

ఆచారము గలవాడు, సదాచార నంపన్ను (డు. 

వ. సజ్జ్బనులం దురాచారవంతుల, ఛాంతి, 4-117 

అఆబారి సం, విణ. (న్. ల న్.) 

ఆచారము గల వా(డు. 

వ. ...ఆసమంచిశా చారులతోడ నా|శమ |పకారంబు లెటింగించెద. 
ఆశ్వ, 2.167 

ఆచార్యకము సం, వి. అ.న, 

| ఉపాధ్యాయత్వము, గురుతఇమూ, 

“ర -=.కృపా, చార్యుండు మత్పితృనఖు' డ్కా-చార్యక మొకరగించె మాకు 

శా శవము తటీన్. విరా, 5-9 

2 ఉపదేశము, శిత. 

వ. ...నీ కొడుకుం దోడ్కౌని (దోయణుని కడకుం జని జయ దథుండు 

దనకు నర్దునునకు ధనుర్విద్యా సిభవంబు నందలి వాసి యెట్టిదని 

యడిగిన నతండు నీకును నతనికి నాభార్యకంబు నమ్మపకారంబ 

యవ్వీరుండు వివిధ శమంబుల యలజడి కోర్చి యలఘు (పయో 

గఠబులు పెక్కులు సాధించుటంజేసి సీకంెబ నధికుండై యుండు, 

దోణ, 2_296 

ఆచార్యుడు సం. వి, అ. పుం, 

1 శికకు(డు, ఉపా ధ్యాయు(డు, గురువు, 

ఆ. సకల కురుకుమార చాపళివాచార్యుండు, 

విరా. ౯-118; [(దోణ, 1-158 

2, బృవాస్పతి, 

వ, జంఖారి కర్తవ్యం 'బెయది యని యడిగిన నాచార్యుం డితం 

డఉటింగినను విస్పవ్ష ౦బుగా నహుషు వృత్ర్తాంతంబింతయు వివరిం 



7162 ఆచిత ము. 

చెదం గాక యని తలంచి యిట్లనియె. ఉదో్యోం 1-191: 

శ దోణు(డు, 

ర్ నూరో్యోద యావసరమున., దురోక్టధను బలము |పబల దోర్చల 

రీలా,ధుర్యగతి నడచె ఫీష్మా, చార్య రవినుతాది యోధ నంభో" 

దృట మై. విరా, 4-8 

4, మవో మంతోప దేన్ట- తత్రో్వపదేష్ట. 

క, జననీ జనకులచే*నగు, జననం జాగమము తను విషయమని చెప్పున, 
విను మాచార్యు వలన నొం,దిన పుట్టు జరామరంబు దివ్యంబు ' 

నగున్, 

వ. కావున గెరవంబున నా చార్యుండు సరారధికుండు, 

ఆను. 4-140, 14] 

క, విను మా చార్యులు నూర్ఫుర్కు జనక నృపాలునకు వారు సంత్ 

తంబును న్కజ్ఞనపతి వినిపింతురు త, త్త నిరూపక శస్త్రములు 

పృథగ్విధములుగన్, శాంతి. 4-840? 

5. ఆజీశేలీనవాండు, ఉపదేష్ట, 

శా, భకాంభోరుహ వాలనూర్య దనుజ _పధ్వంననా భార్య. 

శాంతి. 1-898 
ఆచితము సం. విణ. (అం ఆ, అ.) 

కప్పంబడినది. 

క, వడి నవ్యసాచి శ,రాచిత చేహులుగ౭జేసి నందజ( గడిమిన్. 

[దోణ. 1-158: 

ఆచుంచితము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

తా(క (బడినది. . 

ఉం అ (పక టన్ఫుట భూషణ రత్నరోచిరా చుంబిత దిగ్వి భాగ, 

ఆర. 4216. 

ఆచ్చాదనము సం, వి. అన 

వ(న్ర్రృముం 

తే, (గాసమాచ్చ్భాదనంబు దక్మంగ నెవ్వం డర్టి నెయ్యది యిచ్చిన 

నందక... - అక్య, లి 17/20 



ఆబి 768: 

వం (యయాతికి) శరిష్టం జూపి యిది వృషపర్వుని కూ(తురు దీ పికిం 

(బియంబున నన్న పాన భూషవణాచ్చాదన మాల్యాను లేపనాదుల 

నంతోవంబు సేయునది* ఆది, 8.179, 

ఆచ్చ్బాదితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

క ప్ప(బడినది, 

సీ అయ్యుధిష్టిరు(డు నానా స్త్రంంబు లేసిన, నాచ్భాదితం బయ్య, 

నంబరంబు. కర్ణ. 1.192. 

ఆజగరము సం. పి. అ. న, 

ఆజగర చరి త, ఆది. 1-శిజి' 

ఆజగవము సం. పి. అ, న. 

మాం ధాతృని ధనున్సు, 

వ, = = -అమ్మాంధాతృండు. ., యజగవంబను ధనువును ది వ్యా(న్ర్రం 

బులు నభేడన కవచంబును ధరియించి. ఆది. లి-206. 

ఆజానేయము సం. వి. అ. పుం, 

1. ఆఅజానేయ దేళఠశమునకు సంబంధించినది మేలుజాతి గుజ్జము) 

వ. ...ఆజానేయ తురంగారూఢులై న యాశ్వికులు, ఆది, 4-16- 

ల, ఒక దేశము. 

ఆ, ఆబానేయ బాహ్లాక వం పారసీక దేళంబులం గల వాయంబుల. 

సభా. 2-118: 

ఆజామీఢుండు నం. లి. అ, పుం. 

అజామీథుని వంశస్థుడు, యుధిష్టరుండు 

శా. రాజత్కీర్తులు వచ్చి కాంచి రనఘుల్ రాముండు, గృమ్హుండు. 
నృయ్యాజామీఢు నజాతళ తు... గౌంతేయాాగజున్ ధర్మజున్. 

ఆది. 7-216. 
ఆజి సం.వి, ఇ. స్రీ). 

యుద్ధము. 

సీ తన బంటుతన మాజిం గనిన మార్తురనైనం జలుమాలు.. నగ్గింప. 
48) 



754 ఆజీవి 

వలయు వాడు. ¥ విరా. 2.208 

ఆజీవి సం, వి. (న్. నీ, న్, ) 

ఒకదానిని ఆ[ళయించి [బతుకువాండు, ఒక దానిని వృత్తిగా బెట్టుకొని 

_బదుకువాండు, ఉ పజీవి. 

క, విను మర్గార్దకులను గా,ర్యనిపుణ మానసులు నాయు ధాజీవులు 

ద,క్కునుగల పనుల జనులు గలరు, శాంతి. 8.38 

(ఆయు ధాజీవులు = ఆయుధములు ధరించి వానిమీద జీవించువారు-. 

నై నికుల్కు రాజభటులు మొ.) 

ఆబీవిక నం. వి. ఆ. స్రీ. 

జీవనార్థమగు వ్యాపారము, [బతుకు తెరువు, జీవనము 

క. రాజునకు ధర్మము శస్తాగజీవిక యొకండ. శాంతి, 5-494 

"ఆజీవిత సం. పి, ఆ, స్రీ 

(బదుకుట 

క. ధృత వేవత్యజనానల్క వితతి వృథా త్యాగ సోమ వికయ వృష. 

లీ, పతితా దుర్గాహ మాజీ,వితలు బిసస్తేయ కవ్టవృ్తికి నెనయే. 

ఆను. 8-240 

ఆజ్ఞ సం. వి, ఆ. స్రీ. 

ఉ_్రరువ్కు ఆదేశము. . 

ర్. ఆజ్ఞాభ గం బయినం | వాష్జైతరుసట్లు దుఃఖవడియుండ(డె. 

ఉదోగ్ట. 1-207 

మ భవరాక్టా దృఢబంధసంయమిత కుంభద్యేగమె కాక నాం డవ 

లీలన్ మన యర్జున ద్విపము... కౌరవ్యాంబుజ (శేణిం బిక్కు 

వడం జేయలయె, - విరా. 1-56 

ఇఆజ్ఞాపనము సం. వి, అ న, 

1. ఆజ్ఞాప ంచుటు, ఆ దేళించుట, 

వ. సాత్యవతేయ మునిపతి కురుపతి పాలికిం జనుదెంచి. నేండు 
'ఈయుఉన ంజునకుం దొడంగుము,,, సమస్త శంభంబులు నావహిల్లునని 

ఆజ్ఞాసన౦బు సేయుటయ్ము ఆశ, 41 
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వ, నియమనము= నియోగించుట, 

సీ . = + అమగ్షివానీయు? డట్టగు టంబుజ్యాననుని యాజ్ఞావనమున, 

ఆభ, వి 77 

'ఆజ్ఞాప పరిపాలకుడు సం, వి. అ. పుం, 

ఉ_త్తరువులను నెర వేర్చువా(డు- ఆజ్ఞ లనుబట్టి పరిపాలించు వాడు. 

వం ...తత్సంబంధ (కీచక సంబంధి) బద్దుండును నొజ్జా వరిపాలకుం 

డును గావున మత్స్యవతి. విరా. 2-185 

ఆజ్ఞాపించు సం. న్, కి. 

ఆప్త న్న వెట్టు, నియోగించు, 

క. 'భృత్యులకు జీవితఠిబులు “పెట్టుటకు, గరస్తకలాపంబులు . సేయించు 

టకు నకులు నాజాపించిం శాంతి 1-878. స్వర్గ, 77 
ద గ 

ఆజాపితుండు నం. వణ. (అ. ఆ. అ.) 
జ 

ఆజ్ఞాపింపంబడిన నాడు. 

ఆ. అవనినా థుశేత నాజ్ఞావితుండయి సూతనందనుండు [పాతికామి. 

నభా. 2.208 

ఆజ్యప్మాతము సం, వి, అన, 

నేతిగిన్నె- వోమమునశై తీసియించిన నేయి గల గిన్నె. 

"లే, _-(నుక్సువాజ్యపా(త దండకమండలు చాతములును. 

ఆశ, 89-1586 

ఆజ్యము నం. వి. అ. న. 

నెయ్యి, ఘృతము, 

ఆజ్యముద్గపాయసాపూవముల్ ముఖ్యకోటి. ఆను. 5-లిరీ2 

ఆట దే. వి. (ఆడు) 

1, (కీడ. 

వ, అచ్చేరువం జరియించు మునికుమారులతోడి యాటపాటలు మరిగి 

లోకంబుతోడిపాటియొ. శాంతి, 6-257 

నీ, [పాణ -ఆ- మోటుసడియె నె త్తమాటకు నీఠండు. 

స్రీ 2.186 
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6. 

కి, నృత కిము. 

క, నిన్ను గొలువంగ వచ్చితి, గన్నియలకు నాట గజపంగా 

నోవుదు. విరా. 1-288- 

వ, ఇమ్మగువ నీకు నాట గఅపం దగు పాతం బగునే యని యడిగి. 

విరా, 1-248: 

3, పలుకుట, 

ఆ, ...మీకు6 గాననవాన, మెల్ల భంగిం గలుగునేని నేను(, దగిలి తోన 

వత్తు( దగు మాటగా నాట్క గాదు నాదు వృాదయగతియు నిట్ల, 

అశ. 1-84 

క. అని తగు నుల్లన మాటకు. గినిసి. .. విరా. 5-182 

4, కొన్ని శబములకు ఆను (పయు కమె వచ్చును. 
౦ లి యయా 

పోరాట. ఉద్యో. లీ "మోదులాట, మౌన, 1-95. 

ఆటపట్టు దే. వి. 

1, (కీడాస్థలము, వివోర స్థలము. 

"త. ఆతనికి [బవాైలో కాదు లాటపటు, ఆను. 4.808 
A) 

2. నివా సస్థానము. 

ఆ. యతికి మోవవీధి యాటపట్టు, ఆను. 5-48 

ఆటపాట చే. 

ఆడుట, పాడుట, నృత్యము, గీతము. 

చ. అనటయు వాటపాట గల యప్పటికిన్ నను. గోరి పీల్వ(. 

బం్కచిన(6 దగు(గాక, విరా. 4-85. 

ఆటు దే. వి. 

అడు చుట, చెబ్బ, (వెటు, 

సీ, చానత్వ మొంది యదల్పుల, దిట్టుల నాటుల( బడుచుండునట్టి 

నీచులు, ఆను, 5-107 

ఆటుంబోటు చే, 

ఆడు చుట, పాడ్నచుట వలన గలిగిన దెబ్బ, 

(గద'చెబ్బ, క్ర శ్రి, బాణము దెబ్బ) 
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ఆ. అట్టు దివిసిపోయి యాటు(బోటు నొడళ్ళ( గలయం గలిగి, 

కర. 1-218 

ఆటోపత సం, వి. ఆ. స్రీ 

సంరంభత్వము. 

మ, ...నిమ మెచ్చించుం దుదిన్ సై ంధవుం, డనువానిం దెగటార్చి 

చేర్చు రివు ధైర్య పవళాటోపతన్ , [దోణ. 8-18 

'ఆటోపము సం. వి, ఇ. పుం. 

1. వేగిరపాటు, నం[భమము. 

వ. ఇట్లు చేర్చిన కోపాటోవంబున నవిచారిత సమయవర్త నుండయి 

వృకోదరుండు... విరా. 2.185 

౨, వంరంభము. 

మ ...వాం డనుమానింపక బెట్ట వల్చికొని కోపాటోపదిసాంగు(డై 

విరా, 2-840 

లీ, విజబృంభణము. 

క, ,..వీర వినోదము నప్పు డధిక రభ సములగు మ,ద్వివిధాటోపము 

లకు( జూ,లవు విల్లిది నూజువేల లావరయంగన్. విరా. 4-106 

4 గర్వము, గరువము. 

వ. అమ్మేటి మగండు నాటోవంబుగా దేవ నిన్ను నొప్పించిన 

యప్పాపకర్ము మత్కార్ముకము_క్ష శిలీముఖంబులం బొలిపుచ్చి 

యిదె వచ్చెద. కర్ణం 3-112 

ఆడంబరము నం. వి, అ. పుం, 

1. సంరంభము, వేగరపాటు. 

కం వేడుక మై. దలపడి పోరాడీరి [దుపద భగదత్తు ల న్ర్రబలము 

ఇ", ర్యాడంబరమును నెలు(గులు6, జాడను విన జి తములుగ 

శుంభద్భంగిన్, . (దోణ. 1-168 

2 దర్చోన్నతి, విజృంభణము, 

ము ...భారత కథావిర్భూతికిం గారణం బును దచ్భారత విన్తరోకి 



758 ఆడించు. 
విభవంబుం పాండవాడంబరం,బును ఫీప్యాది కురు (పవీఠ చరి 

తంబుం జెప్పు ముద్యన్మతిన్. (ఇచ్చట పరాకమము అను- 
నర్థము న్ఫురించును) అది, 1-1 

తీ. అతిశయము, 

ఉ. ..*.శారద చంద్ర చరి దికా,డంబరచాలుమూ ర్తి, , ఆర, 4-218: 

ఆడించు డే, స, కిం 

1. నాటు |గుచ్చుకొనునట్లు చేయు. 
క. తోడన కోదండము దును,మాడెను సూతు మెయి[గుచె నాజి 

ములు సం |క్రీడయ పోలను ముప్పది, యాడించెను మణియు(- 

దూపు లనిలజు మేనన్ , కర్ణ. 8-201 

బి, పలికించు. 

నభలో నులూకుని బంచి యాడించిన పరుసములును గక్కించి. 

భీష్మ. 2-297 
ఆడు గే. న, కి. 

1. ఆటలాడు, 

క, చెళ్చెలుల తోడ నెంతయు, మచ్చిగం దన యిచ్చ నాడమరిగిన 
యదియై, విచ్చలవిడి నింతకుము, న్నిచ్చేడియ మెల(గు శిత 
యెటు(గద నుమ్మీ, విరా, 1-250' 

2. ఆటయాడు (జూదము. మొ.) 

వ, ధరశ్హిసూనుండు.. . నొకొక్క.మాటు మధుర [పనంగంబుగా 
నాడిన నె త్తంబున "గెలిచిన వి త్తంబులు, వీరా. 2-?: 

శ, జూద మిచ్చట నాడంగ రాదు సుమ్ము. . విరా. 5.204 

వ్, [కీడించు, 

ఆ. వడుచు లీ(క లూడ్చిప ట్రై యాజెడునట్టి, పులుంు చందమయ్యె, 
దఠంప నా యవస్థ, ' కర్ణ 1-84. 

గీ. తుంగమడువున నాదు మాతంగవిభున్ని భంగి భవదీయ నై న్యంబు 
ఐడలువడ(గ, భీ. 222 
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4. నృత క్రమ. చేయు, నర్తించుం 

సీ ...నలువుర నేవుర నాటు నవియు -శే- ఎనెన శరములు గనుల 

గొని యాడియాడి, నారదు(డు పిచ్చలింపంగ వీర కేళి సలి. 

విరా, లి=16 ప 

చ తన కుంచెయుం గృప్ప మృళాజినంబునుల్య, బలుమటు వీచుచుం 

గలవాబ-ధుండు నారదు€ డాడె వేడుకన్. 

నభా 2-51, ఆర 2-264. 

ర్, స్నానము చేయు, మునుగు 

క నరన్వతి చేరువ నడచి తదీయ సకలదీర్థంబు లాడుచుం 

శల 2.146 

సీ. నరశ్చివ నాడి భూనాథ నందను( డగు, ఆను. 2.87 

ఆ. గంగ నాడ వచ్చి నీవు' ఆది. 7.41 

6, కరుగు, నంచరించు, వివారించు, 

తే, అడరి కురునేనవై |గద్దలాడ( జొచ్చె, ఖీష్టు. లీ-8ి54: 

7 కనలు, చలించు, 

మ తకోకిల. నాలు కాడకయుండి య, దేవి యూర్చు నిగిడ్చె. 

స్రీ 1-115. 

ఉ. ...మే యాడక ని|దవోయె కి? రానలముల్ పయి వీ(చుచుండC( 

గన్. ఆది, 5-170. 

8. (అవయ వాదులు స్వకార్యములందు) (పవర్తించు, 

క. వజ వారీనెల్లం దళమిడి నఅకుదు. బాండుతితీశ నందనులను. 
J 

రూూపఅనేయం కేయాడదు, దజుమరు నా మీంద నత్యుద గత, 

వారున్. ఊఉదోగ. 4—150. 

స్కీ ...అక్కటా బాలుని నద్దవదను, నిట వై చిపోవం గా ఇృట్లా జెం 

శాంతి, 9.869. 

తే ఏల తెంపు వాటిలు. జేతు లెట్టు లాడు, శాంతి. 4-278 

1. పలుకు, వచించు, చెప్పు. 



₹60 ఆడు 

కే. చనునె యిమ్మాటలాడ సజ్జనుల కా (డుం బుట్టువులతోడ నీవును 

బుట్టి నాండవు విరా. 2.60, భీమ, 1-68 

'క, విలుంగుట నొచ్చుట మన'దెనం దజచుగ నాజెదవు, భీష్మ. 1-81 

శే. నారి వీక్షించి ఖచరులు పోరు లెందుం, జూడమే దీని 3నయని 

యాడంగలదె, కలుగ వింకను ఫీరల బలము[ జలము, నలువు 

వెరవు నిట్టుండునే యనుచునుండ. కర్ణ. 1-107 

ఉ. నిక్కమపోలె నప్పు డొక నేరిమిమై నను, | దోచిపుచ్చంగా, 

నక్కమలాతి పొందు దగ నాడి తుదన్ నిజ మేది నేటి రే, 

యిక్కకు రాక తక్కిన నహించునె నన్ మరుండు, విరా 2-296 

శ నాటు, (గుచ్చు. 

ఆ ... వేబొక్క వింట వు(జంబు( బోని నారసంబు దొడిగి, రాజ రాజు 

వెస నురం జాడనేసిన, మూర్భవచ్చి యతండు (మొ నధిప. 

' ఫీష్టం 2-288 

సీ. అర్జున భీష్మ చాపాచార్య భీమ క,ర్హాదుల మహిత దివ్యా్త్ర 

వితతు లాడిన నొండొక కీడు రానేరమి, ప్రీ 2-14 

క. మవోభల్ల మురస్థ్ర సలము్ము నాడ(గ నేసెన్. _రోణ. 4-229, 189 

ఆ. ఎబుకు నన్ను నుఅక యేసిన నరములు, నెఖకులాడి నాకు నిశిత 

దివ్య, విశిఖతతుల యట్ల వేదన గావించు, టిడి యపూర్వ మీత' 

డెవ్య6 డొక్కా, ఇ ఆరం 1.814 

శీ, దూటు, నిందించు. 

ను త్తకోకిల. తాన చుట్టుం దగిల్చి యగ్ని యుద([గతం దరికొన్న. 

దా, సానుభూ&కి నోర. జాలక య (ప్రయోజన వాక్యసం,తాన 

శోమితవక్రు౦( డ్రై యతి చై న్యమొంచెడువాని య, మైన నీదు విలాస 

8 మన్యుల కాడ( ల ట్రగు ఖభూవ రా. (డ్రి 1.21 

చ, గురులను బంధుమి | తులను (గూరశరంబుల. గూల్చె ను్యగతన్, 

నరుల ననేక కోటుల రణంలున( చొ, చెగ టార్చె( గాన య్యిక్కు 

రుపతి నీ సమతమునకుం గదియం బుయిలో జెడుం గృపా, విర 
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హిత కార్యకర్ణఠు(డు వీడని యాడునొ యన్ తలంపునన్. 

శాలరీ, 2-163 

4. ఆచరించు, చేయు ఒనరించు. 

సీ, (పార్వతి) తమి్మిజేపల నుల్లనమ్మాడు తన మృదు కరయుగ్శము 

మునకు శంకరుని నేత -ఆ- యుగ్మ మల్ల మూసియున్నంత. 
ఆను, 4.419 

జలక మే లాడవు కౌర వేంద. శల్య. 2.402 

€. ఇది పెక్కు పదముల కనుపయుక్తమై విశేషార్థములు కలిగియును 
లేకయును ఉండును. వాని యర్థములు నకర్ణక-త్వాకర్ణికత్యముల 

రెంటను సందర్భానుసారముగ గహింపకగును. 

వాయించియాడ. విరా. 2-184, తన్నియాడ. విరా. 2.184, 

| తిప్పియాడి, శల్య. 1-317, తూలాడు. విరా, 5.185, 

కఢ్యము సం: విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కూడినది, కలిగినది, కలది, 

తే, నిష్కళత శుద్దహేమంబు నిర్మలోజ్ఞ ౪, లాషనవై_డూర్యములు+ 
° జి లు కాలా 

దురగాఢ్య రథము గరటి శతకంబు నొక యూరుం బురము 

సొచ్చి,నపుడ యిచ్చెద నీ కను నార్హుం డగుచు. విరా. 4-80 

"ఆ, తమకు ధనము లేక తగు భోగముల శవ్వ,వైన నడపమను 

సుఖాఢ్యజనులు, దొల్లి చేదవార లుల్ల మర్ధుల శెవ్రు( బెట్టం గోరు 

చుండినట్టివారు, ఆను. 5-90 

ఆధ్యు(డు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

కలవాడు, సమృ్దిగా(గలవా(డు, 

శతోభాఢ్యుండు. విరా. 1-86, మధ్యావ్నాసాయ।| తృభాఢ్యుండు. 

కర్ణం &-224, అలఘువయాథ్యులు, ఆను. 5-91 

అణి దే. వి. 

1. (ముత్యమల) వటువదనము, గుం|డదనము. 

గీ, ,..ఛందనమున( బరిణయాగార మలుకంగం కాణి యాణి;గలుగు 

ము త్రియముల (ముగ్గుగా నొనర్పం, జతుర పుణార్టంగ నాజనత తి( 
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బొనర్చె. విరా. 5-886: 

క. ళభూలముయుక్క_ చివరిభాగము, శంకువు 

వ, -. శీలంబువలన నమ్మునిం (మాండవ్యుని కాచుచో నది పుచ్చ 

రాకున్న దాని మొదలు మెత్తన తునిమిఐంచినం దత్కంఠ 

పార్ళ ంబునందు శూల శేషం బంతర్గతం'లై యుండ _ చానంజేన 

యాణి మాండవ్యుండు చా( బరగుచు. ఆది. 4.287 

ఆతంకము సం. వి, అ. పుం. 

1. అడ్డు, అడ్డుగ లది. 

క, భూతముల తారతమ్యము, చేతోగత మైన యట్టి శిష్టజనము 

(ప్కద్యోతితు( డగు వురుషుం గని  నిరాతంకావ్యయ పగంబు- 

[పా_వ్రింప6 గనున్, అళ్వ. 2-197 

2, సంచబేవాము. 

క. పంకజభవ నన్నిథు. డఘ, వంకణాళన మవోతవీన్నలిలు. 'డనా, 

తంక మతి వైలశిష్యుం ఢడ్కునంకుం డను మునివరుండు దద్దయు 

"భ_క్రిన్. ఆది. 1-9]! 

లీ, భయము. 

శా. ...కల్పాంతనంజాత (పోద్దత బాడబొనలళిఖా ళంకాధికాతం: 

క మె. ఆది. 1-111 

4. ఆధి, మనోవ్యధ. 

క ఆకని రాజక్టంబున ను,ర్వీతలము (వజాసమృద్ధి వెలసీ .రుజ్లా 

,శో,కాంతక తయ శంక్కావేతంచై ధర్భ్శ్మచరిత( శజెరుగుచు 

.. నుండెన్. ఆది, 4-9 

ఆతండు, ఆతడు సం. సర్వ. ఏం 

వాడు, అతడు. 

ఇది “ఆ' శబ్దమునకు మపహాదర్భకమున వచ్చు [పథమైక వచన రూపము, 
మ. ఆతం డవినీత్తి సేసినను. విరా. 2-158: 

వ. రమ్మని నియోగించిన చాతండు నట్లశేయుటయు, విరా. 4-16లీ 



ఆతతాయి 768: 
i 

క, ఆత(డు తనమది. బీియమంద, విరా, 1-278. 

ఆ, నరు(డు నేనగూల్చి యాతని భంగ పెళ్లై. ఉద్యో. 8.287 

ఆశనికిన్, ఉద్యో. 8-68, ఆతనిచేన్. కర్ణ, 2-46, 

అతనిచేత. (స్త్రీ, 2-56, ఆతనితో. శల్య. 2-94. 

ఆతనితోడన్ విరా. 1-55, ఆతనిని, కర్ణ. 1-110, 

ఆతనియందు ఉద్యో. 1-22 మొ. 

ఆతతము నం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

1. విరివియైనడ్కి విపారము- 

ఉ. ఈతనితోడి కయ్యమున కియ్యకొనం దగువార లఅస్మదీయాతత 
నేనలో. గలుగు టారయ నంశయము, విరా. 4-96: 

2 విశాల మెనది. 

క్, వావ్యము, లాతతవా_సముల( గొందు రగ్నిముఖమునన్. 

ఆది. 5-79) 

ఆతతాయి సం. విణ. (న్. ని, న్.) 

చంపనుద్యుక్తు( డై నవాండు, ఆతతాయులు ఆటుగురు. 

భోం అగ్నిదో గరదశ్రై వ శ స్త్రపాణి. ర్లనాపవాః, 

చ |[తచారావవోరి ఛ వమజేతే ఆశతాయిన?- (వసిష్టుడు) 

సీ, శూరులు ధృత రావ్ష సుతులు దుర్యోధనాదులు దురాధర్జు లం 

దొలును మనకు, నాత శాయులు, ఆర, 1_269: 

ఆతతాయులు : 1, అగ్ని రుడు = నిప్పు ముట్టి ంచుచా(డు-లక్క యిల్లు. 

శకాల్చినారు 2. గరదు(డు = వివము చెట్టువా(డు, భీమునకు విషము 

పెట్టినారు. 8. శ(న్ర్రఫాణి = ఇ చేతియందు “ఆయుధములు గలవారు, మవో' 

(న్రుములు, మవ్మోస్త్రములు గలవారిని గలవారు. 4- ధనాపహాుండు = 

ధనమపవారించువాండు; జూదము నెపమున ఐళ్వర్య మవవారించినారు.. 

ర్. చ| అాపవోరి == అ స్తీ కాంజీయువాండు - జూదమున రాజ్య మవవా' 

రించి 6. చారాపవోది = ఒకని భార్యను అపవారించువా(డు - _దౌెపదికి* 

సభలో మానభంగము శేయ. బూనినవారు. 
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ఆఅతప త్రము సం. ని, ల, న, 

1, ఎండనుండి రడీంచునడి. గొడుగు, 

సీ ధవశాతప[తముల్ దజచుగా నేలొకో పట్టరు మౌక్తిక [పభలు 
వెలు(గ. వరా, 1-186 

9. యోధుల బిరుదచ్చ (తము. 

చ, ఆనుగుణ మైన యానమును నావనమున్ రుచితాతప్తశమున్. 

విరా, 1-వి20 

వ. చుళ్ళాసన దుర్మర్ష ణ వివింశ తి వికర్ణాదులగు సోదరులు వావాన 

చ్చ తంబులు 'మెజసి మెజు(గారు తమతమ సిడంబు లుల్లిసిల్లం 

ఫీష్మ. 1-86 

"8, నెల్లగొడుగు, 

వ. పతితాతప్యత వాంసంబులనుం బొలుచునట్టి నదీ పవావాంబులు 
వజ పె, కర్ణం 2-167 

ఊఆతపము సం. వి. అ. పుం. 

1. ఎండ. 

వం శీతాతపవర్ష పరిహారంబుగా నాయుధంబులం బొదివించి,. 

విరా, 1-180 

వ. వెలుతురు, (పకాళము, 

నిరతిశయ సాం|ధ చం _దాతపన్న పన శీతల సమీర వా వ్యామాన 

విని. ద కుముద శీదార సౌరభ నిర్భరంబులు, ఆర. 7-8 

అతల దే, వి. అవతల 

1, ఆవలి [పదేశము. 

క, ఆతలకు నేను( బని వి,భ్యాతంబుగ సీదు వినయ మభివర్ణింతున్ = 

ఉద్యో. 8-88 

ఉ. నీవు నై +న్యావలియెన కేడ్చడక యాతల కెయుట లేదు నేని 

యున్, విరా, 4-192 

చ. ఆతల వేతొక కొంత సేన యల్లచె. విరా. 4-245 
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2. ఆవెపు, ఆ పక్షము, 

మంగళమవో(శ్రీ ,.. ధరం, చేతల ననూనమగు సిద్ధ జయ మాత 

లకు వెటయిన సిదమగు నంటిన్. స్రీ, 2.29" 
౧ అ 

ఆతిథ్యము సం. వి. అన. 

అతిథికి. "ేయు సత్కారము. 

క. నను దగి యెడు నతీథింగా, మనంబున! దలంచి నీవు మన్నించెన 

వే,నిని వచ్చెద నీ పాలికి, ననఘా నం[గామ మొస(గు మాతిథ్యము 
గన్. కర్ణ, 2.286. 

క నారదుండు వచ్చి నరునిన్, నారాయణు గాంచి భక్తిన| ముం 
డైనన్, వారతనికి నాతిథ్యము, గారవమున నడిపి యడుగంగా 

వారలతోన్. శాంతి" 6-468: 

విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అతిథి కొఅకై నది (భోజనాది) 

వ, అంతకు నియ్యాతిథ్యంబు. గయికొను మని రుచిమంతంబు లగు. 

మందాకినీ మీనంబులు సుపక్వుంబులు నేసి మధురంబులగు వన్య, 

ఫలంబులు దెచ్చి తృప్తి యగునట్లుగా నతనికి నావోరవిధి యొనర్చి, 

శాంతి. 8.488 

ఆతుర సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

1. పీడింప(బకినది, కాధ చె ట్రండినది. 

క నీతోడి పరిచయములే, దే తలపోయ(గ ననిందర్భ వెందును నీ ఏ,ట్లా' 

తురవగుటకె నా మది, నేతాపము లేదు నై జమెలు(గవు గంజి. 

+ ._ విరాః 8-51 

2, వరితాపము గలది. 

క. నాతోడి | చేముడిం గడు, నాతురయై' యెదురుచూచు నంబకుల 
'జేతః, | పీతిగ( జని యాయమ( బొడ,సూతుం బోనీ[గ బే. విళుద్ద 

చరి తా. విరా. 4-81. 

ఆతురత సం.వి. ఆ. (స్త్రీ. 

| 1, వీడ, బొధ, 
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క. ఆనహుషు వలన వాసద, రానీ నాతనికి నాతురత గావింపం, 

బూని యొనశ్చెద వేలిమ్మి చానను మునివావానత గత స్టైర్యుం 

డగున్. ఉద్యో. 1-188 

-2, వరితాపము. 

క్క, విరథుడయి మాత్స్యపు తుండు, గరవాలముగొని రథరిబు (గక్కున 

డిగి యాాతురత నురరాజనందను, నరదము మాటునకు నతి 

రయంబున నరిగెన్. భీష్మం 1-291 

శీ, తమకించుట, సం|భ్రమమొందుట, వేగిరపాటు, తొ|టుపాటు, 

చ, గురుదెన వంత నాతురత( గూరెద వైరి. దలంచి దోవనం,భరి 

తుండ నయ్యదన్ నమరభంగి నిరూపణ చింత నొంచెదం, గురు 

పతికిం [బియం ఇెస(గ( గోరుట ను త్తలపాొటు సెంచెదం, బురువ 

వశేణ్య యే నిదుర వోవంగ నెమ్మైయినేర్తు. జెప్పుమా. 

సౌ ప్రి, 1-68 

క, గురువిభుండు నగరు సొచ్చియు(, జొరమిన గాంధారవిభుని నూత 

తనూజు౦, ద్యరిత ముగం విలువుమని యా్మ్కాతురత౦ బలుమాయు( 

జెప్పి దుశ్ళా సనుతోన్. ఖీష్మ 8-166 

శ. దుఃఖము, శోకము. 

మ వారియం జార్జు(డు నట్లు నేర్పుగల చావోళ క్రి మె జొచ్చుచో, 
దొరలున్ సేనలు బజెల్లుగూలుటకు నా దుర్యోధనుం డెంత యాతు 

రతం బొందెనొ దంతి ఘోటక వచాతుల్ సాత్యకిస్ఫారదో, 

న్ఫ్ఫురణన్ (మగ్గుట కెట్లు చాను ననుజుల్ ళోకించిరో యక్కటాం 

(దోణ, 4.20 

ఊతురత్వము సం, వి. అ. న. 

ఆతురత, 

1: వ్యధ. 

లే, వానితోడిద లోక మై యేను బోవ, నై తియో( గన్న. బు తోకా 

“తురత్వ,మున నితాంత వివర్ణ తం “ఫెందుచుండం జూడకుం జెడి 

ఇాండ నర్దుమ మొగంబు, [దోణ, 2.148; శాంతి. 1-227 

| 
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వ. దుఃఖము. 

సీ ,..యివ్వనితా జనంబ్యునందు డైన్యముతోడి యత్యంత శోకసమా 

కులత్యము దోంచె నన్మదీయ,మగు చిత్తమున వీరి యాతురత్వమః 

గన్న, యంతన కొందల మతిశయిల్లి. మౌన, 104 

ఊఆతురము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

వేగిరపాటు గలది. 

క, కార్యోతుర విపో వేజూ, నీతి బిసము లపహరించు నిపుణత యర 

యన్. | ఆను. ీ--కి4$ 

అ తురు(డు సం. విణ. (అ, అ, అ.) 

1, తమకించువాండు, వేగిరపడువా(డు, ఉత్కూంఠితుండు. 

క గురుఖీష్మాదుల మకములు దుర మునకుం జొరకయుండ దురో[ 

ధను( డొతురు(డ యుడంబలున(గ ని,ప్పరుసున నెరవై_న ణీచ్చ 

వడు బలమెల్లన్. ఉదోగ. 1-88 

2, ఆపదయందున్న వాడు. 

క, మరలుపుండ్తు పట్టు డిటం చెర డరదమునకు వేగ వేగ యడ్డము 

నను డ్వాతురు డయ్యెను సాత్యకి సి 'చ్చెర( జొరు( డను నులివు 

వారి సేన జెలంగెన్. భీష్మ, క. 200 

శీ. వ్యాధిగన్తుండు, రోగి, 

కే, అలుక యె త్రినవానికి నర్భ చింత్కకునకు నాతురునకు( కామగోచ, 

రాత్ము,నికిని వచ్చునే విను నిద్ర నీవు వెలుంగు, చెణి(గ యుండి 

యిశ్లేటికి నేప నన్ను. సౌ_ప్టి. 1-66 

4. పీడింపంబడువాండు, బాధ పడువా(డు. 

చ, జ్యరమున గుల్శ్మపీడ నతిసారమునన్ బలువుండులన్ తుహో,దర 

మున వాతవిత్తకఫ దారుణ రోగములన్ నిరంత ర్యాతరులగు 
వారు నిరయతం దొల్లి వినోదముగాంగ6 జీమలం, దరమిడి చంపి 

నారు గురుం దల్లడ పెట్టినవారు. బార్వతీ. ఆను. 5-108 

ఈ, భూతదయయు ననవాంశా, రాతలీశయము( గలుగు విమలు( డ|[పా 
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యళ్ళ్శిత్ర్తాతురుండు సూవె విధులు ను,నీతముళై నను దృఢాత్ణః 

నిష్టకతమునన్ . కాంతి. 5-884 

ఆతోద్యము సం. వి, అ న, 

వాది[తము, తతమ్ము ఆనద్ధము, సుషిరము, ఘనము అనెడి వాదగ్దిచతు' 

ప్రయము. 

మాలిని :- వాద్య విద్యాధర పటు పటవోతోదగమంబు లు, 
ఆది, 5-127 

ఆ తము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పొంద(బడినది. 

మం ...సుకరగితం గలుగు నాకం బాత్తవీర వతా, శాంతీ, 1.185 

క, తత్తద్విధాత్త నై పుణుండైనన్. శాంతి. 5-502; విరా. ౩-1! 

ఆత్మ సం. వి న్, పుం, 

1, జీవుడు. 

ఆ ఆత్మ( దగులు నాత్ముండు నారాయణు(డు. 

శాంతి. 5-608; ఆను, 56-157" 

2. చేవాము. 

క, నావుడు మచాత్సు (వావాణ,ఈతా విద్వశ్తాస్పదంబు చానికి(గా' 

నే, నీ విధి యొనరించుట ప్యాపావేళశము లేదు దీని కడ్డవడకు వె, 

శాంతి కీ. 297 

8. స్వరూపము. 

జని మృతి భిష గా తార. [దోణ, 2.988: 

4, వాద యము, 

క రాజునకు. (బీఐ శరీరము, రాజు (ప్రజకు నాత్మ గాన రాజుం 

_దిజయనన్, రాజో _త్తమ యన్యోన్య వి రాజితులై యుండవలయు 

రకార్చనలన్. శాంతి. 2-228: 

5. నునన్సు. 

ఆ. జున్ను డెప్పరంపు. జోమైన చటిరున్న( జూచి విలుగంబడుట_ 
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జూడ కాత్మ(, దీపుం/గోరి యులుకు తిండి కా(డునుబవోలె, నయితి 

వగచు టింక ననుచితంబు. (ప్రీ 1-19, శాంలి. 1.218 

న . అ [చా మహితాత్ముండు న ్న యభట్టు దత్షతన్ విరా. 1-6. 

6. బుదిం 
(స 

తే. ఇం(దియంబులు దమ యిచ్చ విట్లునట్టు(, డిరిగెనేనియు రు£8ఖ. 

ముల్ చెచ్చు నవియ, కోట్టువడి సుఖ మొనరించు( గాన యాళ్ళ 

గావవలయు నిం|డియ చోరగణము వలన, శాంతి. 4.184. 

7. జే త్రజ్జడు, 

అ వ_కన ప్పథార మవ్య క్తనాభంబు, పషోడళకవిళార నువరిమండ్క. 

లంబు (ధువ మధిష్టితం బాత్మ చేత. జు [కంబు దిరుగుచుండు6 గాల. 

వశత. శాంతి. 4-27% 

8. అద్భశ కము, (పత్య క్రమత్వము నగు మనను. 

లే. అనఘ యి6|దెయములు విషయములు మనసు, బుర్ధియును. 

నాత్మయును (గ మంబునన యెక్కు, డాత్మ బుద్ది యనంగ నల్బాంత 

రంపు, వస్తువులు బుద్ధి యిన్నింట వి_స్తరిలుట* శాంతి, 5-168. 

9. (1) జీవుడు, జీవాత్మ 2) పరమాత్మ [బవ్యాము. ల) స్వరూపము. 
శ్ర చేవాము, మనస్సు. 

ఈ. వారి మాత్మ యతర్జునున క్యా, వారి కర్టును. డాత్శ వారియు నర్జును. 

డును నొనిరువురగుట ్రీడార్థం, బరయ (గ నది యొక్క వెలుగ 

యతులం బెందున్, [దోణ, 1-ig- 

10. తన తన సంబంధమైన, తమ తమ సంబంధ మెన, నిజ. 

 ఉ. ఆర్మ తురంబుల కెల్లను, విరా. 1-267 

ఉ. సంపద సేయుదు రాతగథ _ర్రకున్. శాంతి. 8.1468. 

ఆత్మకము సం. విణ, (ఆ. త్శికా అ.) 

(ఇది సమాసాంతముఅనే యుండి వికార మైనర్సి పరిణమించిపది,, 
49) 



770 ఆత్మగతము. 

స్వభావము: సకు సంబంధించినది, గుణమునకు సంబంధించినది, , అనునర్ధము 
'లొనంగును) యజ్ఞాత్మక్త. విరా, 8.288 

వి. అ. పుం. 

ఆత్మగానై. నది, అతృగా గలది. 

వ, ఆగ్నిహో [శం బస్మదాత్మకంబు ఆర. 4-215 

ఆత్మ గతము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

మనన్సునందున్నోది.. 
వ. ఫల్లునుం డాత్మగత ౦బున, థీవ్మ. 8-826 (తనలో) 

వ. బుతుపర్దుం డప్పురంబున స్యయంవరంబను శబ్దంబు మొదలుగా 

వినత గానక ఆత్మగతంబున. ఆర, 2-188 (తనలో) 

కొం కడు లజ్జయు 'దై_న్యంబును, నడరి ముసుగు వడంగ నాకు నాత్మ 

గతమునం, బుడమి ఏవరంజు లేదే, యడిగెద నన్నట్టిద య్య; నప్పుడు 

క్ ర్హాం ఆర. 6-14 (నాలో) 

ఆత్మగుణము సం. వి. అ. పుం.. 
నిస్సీమ జ్ఞా జానవై. రాగె కర్ణో ధర్య్మాాతకము. ఈయది చం దాఖ్యమైన 

నమష్ట మన నన్ను యొక్క గుణముగా ( 'జెప్ప(బడినది. 

ఆ. ఆకనమును మనను వారియించు గంధాది యగు గుణాళిళోడ 

నఖిల భూత్క్యములును నిట్లు లయము బొందిన |గసియించు, 

మనసు నాత్మగుణను నెనసి విధు(డు. ' శాంతి, క్-75 

జత్మ భూతము సం, వి. అ. పుం, 

ఆత్మ వాతి, 

ఆం ఆమ్మవోతుు( డిటులను( బెప్క_ దివసంబు, లుపవసించి యనికి 
లు 

తపము చొపవ్పెః చాన విను తపస్వి గానేరం డది యాత్యుమఘమాత 
మగుట నరుడు కౌరవేంద, ఆను, 8-205 

ఆత్మజ సం. వి. ఆ, స్రీ. 

కొమరిత, కూంతురుం 

ఉం దుపద ఊతిపాళ్యజ, | విరా. 4-196 
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"ఆత్మ జన్యు (డు సం. వి. న్. పుం. 

ఆత్మజా(డు, కోడుకు, 

క, మదీయాత్మజన్ము డాతం డరయన్, (త్రీ 9.176 

ఆత్మజుండు సం. వి, అ, పుం, 

కుమా6రు(డు, అత జనుర్ర-డు, 

వాసవాత్శజు(డు, . విరా, 1-166 

'ఆఅత్మజ్ఞానము నం, వి, అ న 

ఆత్మ యొక్క న్వరూపస్వభావాదులు శెలిసికొన్న వాడు. తన్ను. చా 

నెణింగిన వాడు. 

వ (పవచనశీలురయం దాతగ్మజ్ఞు అధికులు. శాంతి, 5-99 

'ఆత్మ్యతం( తత్వము సం. ని అ, న. 

స్యాతం తనము. 

స్రీ ఆతృతం] తత్వంబు నీ శెగు లేదు. ఆర, 7-287 
౧ - 

అత్మతంతము సం. ఏ. అ. న. 

తన యధీన మైనది, తనకు వశమైయున్నది. 

శ, కరస్ట్రఫల మాత్మ తం|తంబు గాకయుండు ఆర. 5-68 

ఆత్మ ధారణము నం, వీ, అ. న. 

ఆత్మయందు నిలుపుట, 

సీ, వినుమందు సమము వివిక్తంలు నగుచోట( | వాబ్ముఖాసీను( డ్రై 

వరమ యోగ్కరతి. బద | వభృతి గా తముల, (గమంబుగ వాత 

ధారణము సేయంగ,ం శాంతి. 6.827 

ఆత్మనింద సం, వి, ఇం (య 

తన్ను చాను నిందించుకొనుట 

క కడుకొని కడు దుఃఖములై ,నెడ నుచితమె యాత్శ్మనింద యెయ్యె 
డల మనం, బడలక 'యేశాకృతి నె,ప్పుడు నుండుట సూవె పురుషు 

పురుషార్థ మిలన్. ఆర, 4-114 
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ఆత్మ పశంన సం.వి, ఇ, (మీ 

తన్ను( దాను పొగడుకొనుట. 

వ. ఆత్మ[వళంన నేయు మది మరణం బని "వెద్దలు నెప్పుదురు. 

-. కర్ణం 8-90 
లి 

ఆత్మ భవుడు నం, వి, ల, పుం. 

స్వయంభువు తనకు చానే కలుగువాడు. 

ఆ. నృసింవోత్ము, నాత్శ్మభవుని భ_కి నాగ్రయింతు, శాంతి. 2.42 

ఆత్మ భావనము సం. వి, ఆ. న, 

తనవలె( దలంచుట. 

క్కు శొంలీక5 విధు లప్పట్టున నొనరించి రాతగ్రభావనపరు లై . 

ఆరా 6-209: 

ఆత్మవ _త్వము సం, వీ అ, నం 

జి తేం్య్యదియ తము. 

క ఆర్థవంబు (పనన్నత యాతగవ త్త, మ[వమొదంబు వృద్ద శే సెవాఖి 

నిరతి, మేలు సేయు. [దిజ్ఞాశాంతిశాలి యగుట, కాలపాకంబుతో. 

చాన కలుగు ననఘ. శాంతి. 4.888: 

శ అర్జవేనా_పమా దేన (పసాదేనాతస్తివ త్తయా, 

సం, భాం శాంతి, 222.814. 

ఆత్క్మవధము సం, వి. అ, పుం. 

ఆతరవాత గ. 

స్స్ జ్ఞాతుల నందణ( జంపితి మది యాత్శవధమ కాదే, శాంతి, 1-45: 

ఆత్మ విద్య సం. వి. ఆ, స్ర్త్రీ: 

ఆత్మయొక్క యథాస్వరూపమును చెలువ విద్య. 
ఆ, చిత్తశుద్ది మాతం 'జేసెనేనియు నవి, చ్యాత్మకంబ చూ వె యరయః 

గరగ, మది దొజంగు టంచితాత్మ 'విద్యాత్శక, ధర్మ మదియ. 

మోతదంబు సుమ్ము. శాంతి, 6-127 

ఆత్మస్తుతి నం, వి, ఇ. త్రీ 

+ శన్ముంచ్తాను బొగడుకొనుట. 
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మ, అరయుం దప్ప) కృతం బెలుంగు మదలోభావేశముల్ లే వము 
షృరు( డాత్శసుతి లేదు సేయు నియళిం గార్యంబులు, 

శాంతి. 2.28 

ఇఆత్మానుసంధానమఘు సం, వి. అ. న. 

పరమాత్మను తనయాత్మయందు చింతించి తెలిసికొనుట 

వ. ఆటలు మరిగి లోకంబుతోడి పాటియె యాత్మానునంధానంటు 

చేయలేక మెలంగుచున్నం జారి. 6 6-267 

ఊఅత్కారామత్వము నం, వి. అ, నః 

ఆశతారినందము. 

ర తేజోమయత తము నాత్మా,రామశళ్య్ణంబున నిరంతరంబును 

జూతున్. శాంతి. 4-181 

అత్మారాము(డు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఆశ్థయంచే రమించుచు చానియంచే తృప్తుండై యుండు వాండు( యోగి) 

వివరమునకై చూ, శాంతి. ౯-898 

'ఆత్మార్థము నం. విణ, (అ. లం ఉం) 

తన నిమి తృ్వమెనడి. 
వ. ఆత్మా ర్థంబుగా నన్న పాకంబును నసాశ్షిక భో జనంబును, 

ఆర, 1-౪ 

“ఆల్కీఠకము సం. విణ. (అ. తిరకా. అ.) 

చూ. ఆతగ్రకము 1. అర్థము. 

సీ వేదిళా స్థలి మణికన కాల్మిక యొ, [రోణ. 2.208 

“ఇత్క్యీయము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తనధిం 

ఆ, అరిన్ఫపాలు పెంపు నాతీయళశ క్రియు నెజింగి. శాంతి. 8-90 

తే, అతిథులకు నెడమిచ్చి యావోరములను, భక్తి నాల్మీయముల లోన 

ఐంచిపెట్టి. అశ్వం 2.170; విరా, 1-384; అశ్వ 1.141 

'ఆత్ము(డు సం. విన, 

అత్మ, జీవుడు. 
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క, += ఆతుర్ణరు . డకుటిల తేజో. రూవత౧ _ టికృతియు వికృతియును' 

గాక (పన్ఫురితు(డగున్. శాంతి. 5-602; 6035- 

2, పరమాత్ము(డు. 

క, విను మాత్ము(డు శే తజ్జం. డన భూ శాతు. డన 'బురుషుండనం 

బరమేేకుం, దన .బుద్ధిసా& యన .న్గ్మజన రహితుం డనంగ( అర(గు. 

శాంతి పవణా, . | శాంతీ, 4.122 

ఆత్మో పహారము నం, ఏ. అ. పుం. 

శరీరమును బలి పెట్టుట నం 

సీ ...అభవు -ఆా వా|శయించి యతని కాత్మోపవోర మర్చించు. 

. _ వాడ. . ంం, . 'పౌొ్రి, 1.112. 

ఆత్యంతికము సం. విణ, (అ. ఈ. అ.) 

1, అత్యంత ముగా గలిగినది, సమృద్ధమ్ము పూర్ణము... 

వ. కుంభథకర్ణుం జూచి వరం బడుగుమనిన వాండును రై వోపవాతుండ్రై 
తనకు నాత్యంతికంబై. నిద యడిగిన నట్టయగునని. ఆర 6-881 

ఆ(తేయు(డు సం, వి. ఆ. పుం. గ 

ఒక్ ముని, జనమేజయు సర్పయాగతబున నొక నదన్యుండు, ఆది. 2.210" 

2. వాామచేవుని శిష్యుడు, చూ. వివరము. ఆర. 4-841: 

ఆదతు- దే బి, 

1 ఆన క్రి అపేక. 

ఉ. తక్కుటి వారలుం గని ముదం బలరార(గం గౌగిలించుచున్, 

(మొక్కుచు నారటం దనదు మోముపయిం దనివోని చూడ్కు_ 
లం (క్కి టీయించుచు6' బోదిపి, విరా. 5-266: 

సీ *అంగుండెళకాయ లాదటమెయి€ గబళించుచును, (స్తా 2-9 

పీ. అంతంత. జను జేర నాదట ) గనుంగొను, శౌరికిం (బాణంబు జల్లి; 

నంగ (దోణ. 4.259 

సీ ఇంమైన (పియు ' శాననిచ్చి నిల్చిన మధు చారట నాను మశ్తాలి' 
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విభుని బరా 9-8౮8 

వ అప్ప డప్పదునొకం|[డునూ |బమోదంబునం బయోజ మాడంబు. 

సొచ్చి. 

తే బిసము లాదట 'నందజు. బెటికి రొంపి, వోవ నీట చెమళ్ళి. 

అను, 8-228: 

8. స్త్రీ పురషుల యనురాగము. 

సీ. ఇంపారు చోంకున నిగురొత్తు చి త్తంబ్యు తెలసి యొండొరులవై (౬ 

బొలయు చూడు, లాదట నుపకరణావలి వెడవెడ యాదరిం 

చుట రాగ మడరందొడరు విరా 2-2౯8: 

సీ, తటి చేచి చనంబోయి తడంబిడి మార్గతి నడి, చూపు ల్లాదట బయలు 
పయిపం విరా, ల్-కీ02' 

చ, ఆతివలు దన్ను (జేరుటకు నానపడుం బొరి( జేరుచోట నా యతః; 

విలసళ్ళిఖా[గముల. . నల్లన వారల నంటు గౌతుకల్క బలిశయ మై. 

తదంగలత లాదటం గౌంగిట( కేర్పయగోరు, ౨. ఆర. ర-197 

షీ. (శద్దః భి. 

ఉ, ఆదట్య బూర్వశా(స్త్రముల యర్థమః లార(గ( (గోలి, 

- ఖాంలి. 1-141 

చ, *. .ఆకురుఊతిపు( డాదటం గోరణ మీర లిందువ చ్చిన కరుణా? 

మయాదర విశేషము కంచుకు మేలు? గల్గునే. ఆక, 2.84. 

ర్, తనివి, తపి 

చ అనఘు(డు చాని చిత్తమున నాదట వోవక. చూచె |బీతితోన్, 
ఆది. 4-144 

ఆదటవోవు దే. అ. కి. 

తృ _ప్తినొందు, తనియు. 

చ, అనఘుండు చాని చిత్తమున నాదటవోవక చూచె |బీతితోన్. 
ఆది, 4.144. 

బన్నివ - చ శేగ్రాశార్టం నాతృవ్యత నళాధిపఃొ 

సం ఛా. ఆగి 109-54. 
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క దమణుచు దే. ఆ, కి. 

ఒడలు మజఅచు, వోయిగా నిశ్చింత మై నుండు, 

క. లే దింకం బగ యని ధన్కురాదుల దెన వాహనములయందును 

సంత్ర,క్రాదరులైై పగతురు నే, డాదమటచి ని|దవోదు రది తలి 
పొడువన్ , సొ్తి, 1-ల్కే 

ల్లో, ఆద్య స్వప్చ్యంతి పాంచాలా విశ్వస్తాజిత కాళిని, 

విము_క్రయుగ్య కవచా వారేణ చ సమవ్వితాః ॥ 

జయం మత్యాత్మవ శైవ (గౌంతా వ్యాయామకళ్ళితాః, 

"లేషూం నిశి (పనుప్తానాం స్వస్థానారి థిబికే సక 

నం, భా. సౌ ప్రి. 8-24, 265 

ఇఆదరణము నం, వి. ఆ. న, 

1, మన్నన, లమ్యము చేయుట 

క, జూడవుసిరి యాసపడం, గాదని విదురుండు సెప్పంగా నప్పుడు 

క,ర్జాదుల పలుకులు విని పతి, యాదరణము ేయకున్న నంతన 
తీరున్. ఉద్యో, 1-816 

త్ర (వేను, అనురాగము 

చ, వెరవున లావునం గృషికి వేయు విధంబుల మేలొనర్చినన్, దొరక 

నునే ఫలంబు దరితో( దగు వర్ష ము లేక యున్న సెప్పరుసన లెస్స 
చేసినను బౌరువముల్ ఫలియించతు చల్లి నా,దరణమునం | బసన్న 

మగు దైవము చేతన చూవె ఫల్వునా, ఉదోో. 8-82 

“ఆ దరణవంతుండు సం, విణ. (త్. రీ, త్.) 

ఆదరళిము గలవాడు, 

వం ఈ వద కాయం దత్యంతాదరణవంతుండ వగుటంజీసి దీని వలన 

వెలసీతివి, శాంతీ, E459 

అ దరణీయము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 
f= ' 

.ఆదరింప(దగినది, పాటింప(దగినది, లక్ష్యము సేయ(దగినది. 

ఉ. ఆదరణీయ సౌర వివిధార్థ గ తిన్ఫుకణం౭బు గల్లి, విరా, 1-8 

,వ మీకు. భోకోవళమనంమిగ నిప్పుడు శౌరి సెప్పిన వచనంబు లాదర 
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ణీయంలులు నుండీ, ళల. 2.377 

అదరణీయుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పూజింపందగినవాండు, గెరవింవదగినవాండు. 

వ. అని వలికి వరమాదరణీయులగు సాత్యవతేయ దేవకీ నందనుఅ 

వాకథంబు లాదరింపక పాండు సంతాన సకల గర్భ విషమయ౨బుగా 

న(న్హ్రపు మోచనంబు నేసిన నుపల&ీంచి వాను దేవుం డత నితో నిట్ట నుం 

స్తౌ్ప్తి 2-86; శాంలి. 5.99 

ఆదరము సం. వి. అ పుం. 

1, మన్నన, గౌరవము. 

వ. ఆని నీవు దొల్లి రచించిన పద్యంబు గాథాధరంబున నవధరించి. 
విరా. 1-11 

సీ, ఇట్టనియె నాచతు తాస్యు. డాదరమున ఉద్యో. 2-147 

2, పూనిక, [వయత్నము. 

క, భూదేవో త్తము నాళీ, ర్యాదంబుల( (బీతింబొంది వారలు (పస్ట్థానా 

దరపరులగుటయు స్కమోచావవా పుణ్యకర్మముల కుద్యతు(డై. 

విరా. 1-146 

నవు (వేమ, అనురాగము. 

ఉ. ...ఆదళ్కార్టింబగు చూడ్కితో (వియహిత స్థిర భాషల నూజ 
డింప వేం విరా, 1-188 

క, ఆదరము నం భమంబును, మోదంబును దన మనమున ముప్పిరి 

గొన నా భూదయితుండు వివిధ (వీయ;, వాదంబుల గారవించె 

వారల సెల్లన్. విరా. లీ.220 

శ వరిగవాము, స్వీకారము, 

క. కా దిది వీకమకాలముు లే దిప్పుడు నాకు నలుక లీలాత్శ్మక 

రో,పాదగము గలిగినను నిను, నీ దగు పరిజనము(గూల్చ వే పెడ 

వేశన్. శాంతి, 4.488 

“క, వరున6 గృత (కేతా చ్య్వాపర కలియుగముల(దపంబు భవ్యజ్ఞాన, 

న్ఫురణము యజనము దోప్యా దరమును మానవులకు. బ ధానత ( 
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గలుగున్. శః ఎ “శాంతి. 5-52' 

5. పాటించుట, లశర్టము సేయుట. 

లే, _దావ్మాణుడవయ్యు నిట్లు కూరతను రోయ, కస్తదియ వాక్యం 

బుఅ నాదరంబు, సేయ కీ పాపకర్మంబు సేసినా(డ, వచ్యుతు(డు. 

పల్కినట్టులన యగుము నీవు, సౌప్తి 8-687 

ఆదరించు నం. న. కి. 

1. సమ్మానించు, "గౌరవించు, మన్నించు 

ఉ. రాజులనెల్ల నుగసనమరంబుల | వేల్ళిడి నోర్చి పేర్చి యీ; భూజన 

కోటి నాదగు విభుత్య నమ్మగత నాదరించి,. . విరా. 2-264. 

వ, అమ్మహీవల్లభుండు , సంతసిల్లి తదవనరంబున€' |అవేశించి కాంచిన, 

యాబృవాన్నల నాదరించి నీజనందను నాలోకించి యిట్ల నియె. 

విరా, 5.278. 

ఉ. సారమతిం గవీం|దులు (పనన్న కథా కలితార్థయు క్తి లో, నారసి. 

మేలునా నితరు లతరరమ్యత నాదరింప నానా రుచి రార్భనూ_్తి' 

నిధి నన్నయభట్టు. ఆది 1.26 

((పళంసింవ అని భావము) 

2. పాటించు లమ్యము నేయు, లెక్క సేయ. 

వ అని చెప్పి యప్పాటం బరమ హితోప చేళంబు చేసిన ఖీవ దోణుల' 

పలుకు లాదరింపక వారికి సదు త్రరంబు తీయక, ఉద్యో. 2-167 

ఆ. అనిన జాపి శాదులగు. కురువృద్దుల, నాత్మజనకు. గృష్ణు నాద 
౧ © ౮ 

రంప, కత(డు రాజసమున నప్పుడు దిగ్గన, లేచిపోయె నంచలించె( 

గెలువు. ఉద్యో. లీ-878' 

వ. అప్పుడు తన్ను. దొడరవచ్చు శల్యు నాదరింపక ధరగశ్షతనయుండు, 

ఫీమ్మ, లీ-ర్లీ 

తే. ఆకలియు నీరువట్టును నాదరింప, శేను విపుల పనిచేసి యి టి" 

మహిమ గంటి, అను. 4-రికీ; (రోణ. 2.808; శాంతి. 3-267 

శీ. స్వీకరించు, (గ్రహించు. 

వ, నీ వావోరంబు గొనక నిలువం దొడంగిన నాటికి నే(డాజువు 



4. 

దిర.జయె చే మతి థిపూజాషరుల్లము . మాకు ధరగవిరోధంబు 

గాకుండ మా చేయు నాతిథ్యంబు నాద రింపుము శాంతి. 6.568 

ఆ. మేన కసిత , ,మలంది మాననీయ తపః ప్ర, యు క్రి. నాదర్గించియున్న 

దోణ, తనయుంగాంచి. | సౌ_ప్తి, 2-57 

శే.'అనభు చేవాంబుకం"ి 'వేజయిన చేజా, సూకస్తరూపము. శాస్త్రోక్త 

సుక్భతముల( దిశాంత జనములు గాంతురు “సాధనములు ' "సాద 

రింపరు దర్శ నానంతరమున. శాంతి 6-195. 

సేవించు, అనుభవించు. 

చం కమలవనంబు పొంత నునుగా డొ్ప్చొకయిం చుక యాదరించుంజి, త్రము 

నకు( దాన దల్లిడము దొన్యుటయుం' జని శౌరవంపు( ఆ తోము 

కడ నిల్చు. న విరా. £ి--8090" 

é్. అంగీకరించు, వీమతో అంగీకరించు. 

6. 

2 

శీ. 

ఆ. అనుడు నతే(డు కరగి మఖిలంబు నీడంలో, విడుచు టొవ్ప దండు 

వేద విదులు, దాని నాదరింపం దగదొకో సంయమ్మి. (వవర్శ, సంది. 

యంబు నాపవలయు. శాంతి, 1- 184 

గి, అస్మదీయ [పణామంబు ఛాదరించి. . విరా. 1-10 

శెలిసికొను, 
కే ౨౨ ==..తియ్యపంటి పరువ, మాదరించి తదువఛార మాచరించు, 

వెరవు గలయట్టి జనముల విధము దోంప.. అను. ర్_424- 

ఆశ్రయించు, ఆధారనుగాంగోను., 

క, తమ తమ కలవడు విజ్ఞ్మానముల తెరువు లాదరించి చానాగతులన్, 

సుమతులు ధర్మము 'చెలిపిరి, దమము పరాయణము ధీరతమ 
యన్నిటికీన్ . శాంతి. 8.405 

ళో. ధరశ్రస్య విధయో నైకే యే వై వై |పోకా మవార్షై ఖిః, 

స్వప్వం విజ్టానమా శిత దమవన్తేషాం. వరాయణక్. 

నం. ఖా, శాంతీ. 180.6: 

ఆను (గహించు, మన్నించు, , 

వ. కృప నాదరింవుము. . శాంతి. 5-221 
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వం నాకుంగా లోకంబుల( గరుణాలోకంబున నాదరింవు మనిన, 

(దోణ, 2.168 

శ్లో [ప పసీద భగవన్ సర్వం రోషోన స్యాద్వరో మమ. దోణ 68-10 

' (ఆవరించు = అని నసంము పాఠము. చూ. ఆవరించు) 

ఆదర్శము సం. ఏవి ఆ పుం. 

ఆద్దము, దర్పణము, 

వ. మంగళ పకారంబున నలంకరించి నిజాకృతి ఆాద ర్శ ౧బునందు 

దర్శించి శాంతి. 1.129; ఆను. 4-118 

అదొత నం. విణ, (బు. లీ. బు.) 

[గహించువా(డు, పుచ్చుకొనువా(డు. 

క. కావున విను పొాతము మే,లై నిహిశాచరణ సౌమస్టమగు చానము 

ధా,|తీవర దా[శా దాతల దా వెలయించు భువనద్వితయరంజ 

కతన్, శాంతి 2.884 

ఉదానము సం. వి. అ, న. 

1. [గహించుట, తీసికొనుట్క పొందుట. 
క చానముల( బుణ్యలీర్థ స్నానంబుల నతిథి వూజనంబులను ఫలా, 

చాన నిరతుండు గాకీ, మానుష్యము గారవించు మతి నిత్యు( 

డగున్- శాంతీ. 5-5ల౨ఃీ 

2, తీసికొని పచ్చుట 

సీ, వసుధ యిత్తణి వసుహీనయ యున్నది చానంజేస్తి భూ దేవ నిహిత 

ధనాదాన మావశస్థకం బయ్యె, ఆశ్వ. శ్రి. 1వ 

ఊది సం. విణ, (ఇ. పుం.) 
1. మొదటిది, పథమము, మూలము, 

ఉ. ఆవీకి నాది లోకముల కన్నిటికిం (విభుండు. , .అంబాదయితుండు. 

[దోణ. ర్.426; శాంతి. 4-232 

ig! మురమీగా గల, మొదలయిన, మొదలుగా(గలవాండు. 

మ. మహివ వ్యా ఘగజాది స_త్త్య చయమున్,. 
విరా. 2.16; శాంతి, 68-8 
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తమవోజ :- ఏ నేడ నించాదు లేడ. ఆర. 2-47 

8, మొదలు. 

క, ఆదియు మధ్యము నంతము, నా చేకేశునకు లేమి నవ్యయు(డు. 

| శాంరి. 4-198 

ఉ, ...3+ ఆం; దాదిందొడంగి మూ(డు కృతు లాం[ధ కవిత్వ విశార 

దుండు. 'చిరా. 1-9; శాంతి. 6-176 

4. తొల్లి, పూర్వము, 

వ. నీకుం బుండరీ కాశుం చేప్పుడు సెప్పిన యాదిరాజ విషయంబులగు 

ఛోకోపళమవ వచనంబులు నెప్పి, 708, 1.288: 

ఉ. వూరువంళో తరు( డాదిరాజగుణయోగి. అళ్య. 8-186; ఆది. 1-6: 

ఆఅది(దొడంగి సం, మి. 

మొదటిది, మొదలుకొని, 

ఉ. ....౨.అం, దాది దొడంగి మా(డుకృతు లాం[ధ కవీత్వ వికార 

దుండు, విరా, 1-6: 

ఆదికము సం. వి. అ. న . 
చ. అనిమిష చాన వాంబరచ రాదిక జాతుల. విరా, 1.166: 

ఆ. .....,రూపాదుల, గలమికొనవు చతు ఠాదికములు. 

శాంతి, 4-60: 

ఆడిక ర్త నం. విణ. (బు. త్రి, బు.) 

మూల కారణు(డు, 

శే. వాలు నభిమన్యు నొక్కని బమురథికుల( బనిచి చంపించె మీ, 
నుయోధరనుండు దలయం గాని యిప్వ్పాపముల కాదిక ర వీవు 

యిన్ని యెడలను నీ పాడి యొందు6 బోయె. కర్ణ. 8_356- 

ఆదికారణము సం. వి, అ. న. 

మొదటి కారణము, మూలహేతువు. 

డ్, ...*.గయితింపంగ నేమియొ యిమ్మవోద్భు త, ప్రక్రియ కాది: 

కారణము, పాపనిరూధు(డు నీతి. గాంచునే, సౌ_ప్రి* 1-107 



క్లద్ర ఆదికొను 

ఉదికొను దే. అ, కిం 

సూటిగా? బరు(గిడు, మీదికి. గవియు, లంఘించు. 

వ. ఇవ్విధంబున వృషభంబున శాదికొను బెబ్బులియునుంఖోలళె 

రాథయుదెన నడచు కన్వడిం గని, నిరా 5-78 

ఆదిగ, ఆదిగా. అవ్య, (దు. 

తొట్టి, మొదలుకొని, 

చం *.4..+వాల్యము నాదిగ దుష్ట భావనం, బెరిగితి నీ నిమిత్తమునం 

జెద్దయు దుఃఖతులై రీ 'పాండవుల్. సభా, &-8ిర్ల్ 

మ ధ్యాక్క అ, అది యౌదిగాంగ శత దునామయై యన్నది 
'యొప్పె.. ఆది, 2-120 

వ. కార్కికులు నాదిగా( గలుగు విద్వజ్ఞనంబులు, ఆది. 1:8 

వ. కుండోదఠ మవోోదరు లాదిగాంగల వేవురు నాగముఖుస్టలు వుట్టిన 

ఆదీ, 2—4 

(కడపటి రెండు పయోగములందును “ఆదిగా(గల' = ' మొదటి వారు 

గాగ, మొదలయిన' ఆను నర్థములు) 

ఆదిగర్భేశ్వరి సం. విణ, ఈ, త్రీ, 
జన్మ |పభృతి- గొప్ప మైశ్వర్యముగలది. 

ఆ. కజకు దర్భవూరి పఅపులు భిజాన్న, మళన మట్టివారి నతిముద 

మున, నాదరించెం బీతి "వాదిగ'ల్ఫేళశ్వరిి యయ్యు నేవగింపద య్యెం 

గృష్ట, . ఆది, 71-224 

జఆదిగొను దే. కి. ఆదికోను 

వ. రాజులగములకు నాదిగొను నప్పుడు, (దోణ. 5-808 

ఆఅదిజుడు సం. ఏణ, (అ, ఆ, అ.) 

| మొదట బుట్టి నవా౭డు, 

క యాదవ 'వంశంబున జగ చాదిజాండగు విష్ణుదేవు నంకంలున 

' మళ్చాదిళ్లే గృమ్టండు, ఆడి. తి/4. 



-ఆదివర్యము T8688 

చ, ఆదిజు(డైన | బవ్మాయుదయంబున శాస్పదమైనపాండుం 

సభా. 2-18 

“ఆదిత్య కేతుడు సం, వి, ఉ. పుం. 

కురుకుమారుండు- ఎనిమిదవనాంటి యుద్ధమున ఫీమునిచే జచ్చెను,. 
థీమ్మ. 8_78 

'ఆదిత్యతీర్థము సం, వి ఈ న. 

ఆదితర మను వేరుగల పుణ్యస్థలము, చూ, వివరము. శల్య, 2-200 

"ఆదిత్యా(శమము సం. వి. అ. పుం. నం 

ఇది యొక పనము, ఇందు నాదిత్యుంబూఖజిం చి యాదిత్యలోకగతు అగుదురు, 

. ఆర. 2.267 

ఆదిత్యుడు సం. వి. అ. పుం, 

1. సూర్వ్యుండు, 

శ్ సీ దుదోధన _ష్యాదిత్య పటు పశాపవినరాకీర్ణంబు. బిరా. 4-652 

2 వేంప్కు చేపత. 

మాలిని :-పద్భుజాదిత్య నత్చోోషణ చతురదయా విస్ఫారితాలోక, 
విరా. &.277 

"కి. శర్వాదశాదిత్యులలో నొక(డు, 

ర్ం ఆదిత్యమరుద్వసురు దాది దివిజగణము లెల్లి, శాంతి. 2.87 

"దగాడ శాదిత్యులు 1. ధాత 2, మితుండు 8, ఆర్యము(డు 4, కుకు(డు 

5, వరుణుడు 6, ఆంకువు 7, భగుడు రి. వివస్యంతు(డు కీ. ఫపూషు(డు 

LO. సవితృండు 11, తష 18. విషువు. ఆది. $.61 
లు oC) - 

క్త, ఊప్మపులలో నొకడు. చూ, వివ ఆను. 8-192 

ఆది దేవుడు సం. వి. అ, పుం. 

విష్ణువు, 

ఆ, ఆదిదేవు(డ్లైన యవ్విష్ణుం డఖిల లో కాభిరకణార్థ మై. 
[దోణ, 5.408 

ఆదిపర్యము సం. పి. వ్. న, | 

_ మవోభారతమందలి తొలిపర్వము, ఆది. 1-85 
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ఆదిమగృహన్థుండు సం. వి, ఆ. పుం, 
శీవు(డు. 

వ. కొండొక కాలంబునకు నయ్యాదిమ గృవాస్టుని కేజం ఇాపరమ- 
గృహిణి నిమిత్తంబుగా శేతోధాతు రూపంబునం [బస్కున్నంటై. 
యమ్మహీళ్వరు మానస వృ త్రింజేసి యగ్నియందు నిలిచియండు. 

ఆను, 8.142" 

ఆదిమధనుర్ధరుండు సం. వి, సమ. అ. పుం. 
శివు(డు, 

వ, ఆట్టి పరమేశ్వరుండు నీకు వరదుఅడై నన్నిధిసేసె...అయ్యంధ. 
కానురభంజనుకతంబునం గడింది పగ అడంగుదు రయాాదిను 

ధమస్దరుం డివ్విధంజున వై రివధం జాపాదింవ నీకు గలుపుగొనుట 

సుక రంబయ్య. (దోణ, ర్-కశ్లి3. 

ఆదిమము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1, మొనలు గాంగలదె. 

స్ అగ్నివో -తాదిమ యజ్ఞ వాజి వేయ ఫలము లోలి నాయన కగు.. 

అను, శి=880 
2. మొదటిది. 

అయ్యాదిమ రథికుండు, కర్ణం 1-292 

ఆదిమరథికు.డు సం, వి. అ. పుం. 

శివుడు. 

వ (|తిపురానుర సంవోర కాలమున) ఆ _క్టేరాపురంబుల కడరిన. 
నయ్యాదిమర థికుండు. కర్ణ 1-292: 

ఆదివిష్టుండు సం. పి, ఉ. పుం. 

(శ్రీమన్నా రాయణు,డు. 

4 (పభవిష్ణుండగు నాదివీష్ణుండుగ దా యీకృష్షుండు, 

ఉద్యో, 8-802 
ఆదిష్టుడు వం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఆచేశి , పంబకిన వాడు ఆజ్ఞాపింప(బడిన బా(డు, 
ప్రీ వానవాదిష్టుండ్రై వసుధకు నేకెంచి, వేర్మితో న వ్విశ్వకర్శచురము. 

' ర్మి చె. ఆది, శ=లి0ా 



ఆ 'చేళించు 786; 

ఆదీపము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
జ్వరిల్లునది, (పకాళించునది. 

మాలిని, మోవా వ్యతికర తిమిర | పధ్యంస నాదీపరూపా, 

దోణ. 4.887" 

ఆదృతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆద రింప(బడిగది, మన్ని ౦వ(బడినది. 

క, పరిధాన (పాసరణీకరణాదృత పీతవసనగజచర్మ. 

ోణ. 3.809. 

(ఇచ్చట ఉపయోగింప(బడినది యను నర్థము న్ఫురింపంజేయమ,) 

ఉ. సర్యలో, కాదృత దివ్యబోధ నుహినూతిశయం బుదయింవల 

బేయుొచుర్. భాంతి. 2-62. 

ఆదేశము సం. వి. అ. పుం. 

ఆబ్బ, పంపు 

వ. త (త్పసాద ౦బున( గుండలంబులు వడసి తదాదేశంబున నత్తురంగంబు: 

నెక్కి. ఆది. 1-117? 

ఆదేశిచు నం, న, (రి, 

1. చెప్పు. 

వం ఒక్కనాం డళరీరవాణి వీడు (సై ంధవు(డు) నం[గామంబున. 

నేమణి తల దునుమంబడునని యాదేశించిన. (ద్రోణ, 4.828 

(అమర కన్యకలు అర్జునునితో) తే. నీ వరా[కవము బలమున నిఖిల. 
ధరణి, రాబర్జాభార ౦బు నీ ధర రాజు దాల్చు, రఘుకులా ధిళ్యరు ౦. 

శైన రాముక్షీర్తి యట్ట నీ కీర్తి తిజంగంబులందు( బర్వు, 

క. ఆనియా దేశించి చేవకన్యకలు బోయిన ఆర. 4-99-100: 

(యముడు సావమ్మిత్రితో) చ...ఆ,య్యనిమిమకోటి కెల్లను నిజాన్యయ: 
మౌళి విభూవణుండగున్. 

వ, అని యాచేశించి యాతం డంత ర్షితుండయ్య. ఆర, 2-260;9 51 
వ, దుద|ోధనుండు జనియించినప్పుడు మును లిప్పాపాత్యుండు నీఖలు 

50) 
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క్షత్రియ మయ హేతువగునని యాదేళించిరిగా దే యనిన నర్జునుం 

డతని కిట్ల నియె, 

తే, అమ్మ వోత్ములు సెప్పినయట్ల యయ్యె శల్య. 1-858, 869 

2, అజాపీంచుం 
ళా 

వ. ఆ జగత్క_ర్త బలిష్ట భూతంబులకు దుర్చల భూతంబులు భత్యం 
బగుంగాక యనియు వాదేళించె. సౌ్తి, 2.114 

ఆద్య సం. వి. (అ. ఆ, అ.) 

మొదటిది. 
క్. (ప్రకృతులు "వె క్కన్నింటికి నకృత యనం జనిక యదియ యాద్యు 

“ల ఆను. 1-811 
మె 

ఆద్యంతము సం. పి అ, న. 

మొ:టినుండి చివర వజకు( గలది. 

క, ఆవ్యంతందును నీయనవద్యకథ వినంగ( గనీన వారికి. స్యర్గ. 86 

ఆద్యతిథి సం, వి. ఇ. పుం. స్రీ: 

(ప్రతిప తిథి-శుక్ష పవమునందును కృష్ణ పక్షమునందును పాడ్యమితిథి, 

ఆను 4-202 

ఆద్యపురుషుండు సం. వి, అ. పుం. 

(బవాు, 

క. ఆద్యుపురుషోపలాలిత, ముద్దోస్టతిత రోచిరుడ్గ మో [గం బరిని, "కృేర్యము 

దివ్వజనన మన, పద్యంబఏ కార్ము కై కవరము గుమూరా.విరా. 4-121 

“ఆద్యము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. మొదటిది, 

క. విను కర్ష కులును వణిజులు, ననఘా గోర తకులు ధరాధీళుకకున్, 

ధన మొడ. గూడెడు చోటుల, ననేక విధములకు నెల్ల నాఢ్యస్థల 

ముల్, శాంతి. 2-891; ఆను, 8-162 

"2. మొదట గలది: 

క, కామ [కో ధాద్యములగు, నీ మానన వికృతు లుడిపి శాంతి. 4-80 
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8, మదలుగా.6 గలది. 

క. అమృతం బచ్యుత మమళలం, బమేయ మవ్యయ మనంత మ వ్వెలు(గు 

యమాదన్రిముల నడవడిన చి, త్రము శమాశిరేకమునం బొంద 
సం వేద్య మగున్ శాంతి. 4-20| 

ఆద్యుండు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

|| మొట్ట మొదటి వా(డు. 

కొ, గుణములకు నాదియె న్,ర్షణమ్ములకు నాద్యు(డగు నరూపుని లక్షీ 

[పణయపరము వజ్జు నూమ్మని( [ బణుతింతు. దినన్ను (గా బరము 

సర్యగతున్. శాంతి, 4-282 ఆది, 1-2 

2. సనాతనుడు 

చ. అనంతు నాదు విమ్ణుని... శాంతి" 5-406 
ఆధానము సం, వి. అ. న. 

l. ఉతాదనము, కలిగించుట 

వ. గర్భాధాన వేళయందును, పిండావస్టయందును, పేనూతి 

మా|తంబున అాొల్యంబునను యౌవనంబునం (బౌఢత్వ నమయం 

బునను వార్జక ౦బునం గ రాగ్చనురూపంబగు నొళంబు శరీరంబునకు 

సం|పా_ప్పంబగు. స్రీ). 1-85 

న. అశుభ నిరాననంబును, శుశా ధానంబును బొనర్చు చు. 

శాంతి, 2-205 శాం, 4-100 

2, పుట్టినది, కలిగినది, 

క (శ్రీ) నిత్యత్వ | పమదా, ఛానకుతూవాల నిరూఢథతా_న్తవ్యా 

న్యర్గ. 76 
ల, ఉంచుట, కలగించుట /. 

క (4) ధర్మ కాకు వాదయ నమాధానా ధానకారకాం[ఘివరోజూ 

మౌన, 

ఆధాయి సం. విణ. (న్. ని, న్.) 

కలిగించువాడు. 

భరత వంశ మహిమా ధఛాయీా మౌన 1-74 



"788 ఆధారభూతము: 

ఆధారభూతము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆధారముగా నై నది. 

క. (పకృతి యనం బురుషు( డనగా, వికృతు అనం బర(గుచున్న వీవికి' 
చెల్లన్, సకళలాత్శక నీ విభవము, యక్ళతీమా ధారభూత మై, 

యుండు శివా, [దోణ 2-866: 

ఆధారము సనం, వి. అ. పుం, 

1. ఆదరువు, (పావు; ఆశయము 

సీ, ఆత్చయోధుల కల్ల నా ధాఠతమగున ట్టి, తనకు న(స్త్రంబు లాధార' 

మయ్యె, భీష్ము. 1-417; కాంతి 4-829 

వ. అప్పర్వతంబు చెచ్చి సము[దంబులో వైచి దాని (క్రింద నాధా" 

రంబుగా( గూర్మరాజు నియమించి యో క్ర్రంబుగా వానుక్ 

నమర్చి ఆది. 2-11: 

2. ఆలవాలము, పొదు, 

. సీ, ఏమ మోహవీజ నంజనితంబు గామ దుమంబు [పమాదజలంబు. 

దనకు( బరిేచనఠిబుగ( బెరుయు నజ్ఞాన స్థిరాధార కలిత మై 
ఆను. 5-198: 

ఆధారుండు సం. వీణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆధార మెనవా(డు 

మాన సేజ్యాధా రా, శల్య 2-421 

ఆధి సం. వి. ఇ. పుం. 

మనోవ్యధ (మనన్సునకు సంబంధించిన రోగము) 

కం కోరీ, రము లాధివ్యాథీ జరా,నమన్వితము లగుట( జేటు సహజం: 

బరయన్, ఉద్యో. 2.92 

ఆధిక ఇము సం, వి. అ, న, 

అకిళయము, పాచ్చు, ఎక్కుడు. _ 

మ ..సంతీణంబు లై. యుర్వి నిల్చి గుణాధిక్యము( బొందు వీజములు 

జోలెం గెరవుల్, |దోణ, 1-49 

వ. శుకుండు మొదలుగాగల యే మేవురమును వేదనిషయ | పఖ్యాతి' 
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నెల్ల వారికందె నెక్కుడు గావలయు మమ్ముంలోలె నొడ్ల నాద 

ఠాధిక్యంబున భరంవడి సవిశేఘంబుగా నధ్యయనంబు శేయకుండుట 

మాకు వరంబు. కాంతి. 6,297 

“ఆధిపత్యము సం, వి. ల్ల, న, 

1. (పభుత్వము, దొరతనము, 
((శ్రీకృమ్టునితో కర్దుడు) తే, ధర్మతనయుండు చాను నా తమ్ము( 

డగుట, యెతిగానేనియు సాామాజ్య మేల పూను, నట్టి ధారిర్తికు( 
డాధివత్యంబు(జేయ, వలవదే శాళ్వతంబుగ వసుధయొక్లి, 

ఉదోర్ట. 444 

2, నాయక తము, 

సీ. ***ఎ,వ్వరును [దోణుం -తే- శఢనిన గాదన రాతండ యర్మ్ముం 

డాధి, పత కిము నకు నాచార్య్యుండు కావ్మాణుండు, వివిధరణ కోవి 

దుండు వయోనృద్దు+ డధిక ,బభుత శూరుండు గట్టుము పట్ట 

మతిని. [దోణం 1.62 

ఆఅ ధిరాజ్యము సం.వి, అ, న, 

అధిరాజత్వము, ఆధిపత్యము, దొరతనము. 

ఆ, (బవ్మాచ ర్యమునకు. బరమాయు వుపవాస్కములకు( జి త్త శుద్ధి 

ఫలజలంబు లాహరించి యునికి కాధి రాజ్యము పత్తి భకుతకు 

దివంబు ఫలము లధీప. ఆను. !.148 

*'ఆధివ్యాధులు సం, వి, సమ. బహు, 

మనోరుగ్మతయు కరిరరుగ్శతయు. 

వ. అవ్విరించి వచనంబుల తెజింగున నాధి వ్యాధులు. గా|తవోనిం 

జేయ నా మృత్యుదేవత పాణవోరిణి యగుటం  శాణంబులు 

దేవాంబులం కాసి.” (దోణ. 1-175 

అధూర్తరయసుండు సం. వి. స్, పుం. 
అఆధూ ర్హరజసుని పు తుండు, గయుడు, , 

వీనితం,డి అమూర్తయుం డని ఆం|ధ భారత |ప్రతుల యుద్లు 

(ఆర. 2-818) గలదు అక్కడనే మూలమున అధూ ర్త రజసు(డని గలదు 



790 _ఆధ్యెయుండ్లూ 
(చూ, ఆమూర్తరయు(డు) కొన్ని _వాంత్మవతులయందును ము|దణా 

(పతులయందును అధూ_ర్తరయః [పియప్పుతు(డు అని (అర, 2-818) 

కలదు. 'ఆధూర్హోరజః' శబ్దమే “ఆధూరరయఃణి గా వాడ(బడినట్లును 

“అమూ_ర్తరయః' శబ్దము య క్షముగానట్టును తో (చెడివి అర, 2-818లో 

“అమూార్తరయః' శబ్దమిచ్చిన (పతులు గూడ ఇక్కడ అధూర్తరయ 

శబ్లమిచ్చినవి. 

వ. తొల్పియాధూ ర్హరయనుండై ప గయిండు చూ ఆరా శీ-1178ి 

ఆధ్యయు(డు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఛ్యానితిప. బడు వాడు, 

క చింతాసాగరమగ్న, (శాంత జనాధ్యయ పరమభ క్తి విధేయా. 

. (శ్రీ 2.1865 

ఆన వై- (సం. ఆజ్ఞా, (పా. ఆణా) 

ఒట్టు, తోడు 

త, వాని, 'దెగంజూడ వై తేని వాయుపుత, నీవు గనుంగొన నురివై న 

నీరనైన, నగ్నినై_న విషంబుననై_ నేను, మేను దొజంగుదు నెట్టు 
సీయాన సుమ్ము. విరా, 2229 

ఆ- గురుని యలపు( జలము నెరవును గలంచి సీ యాన గాండివంబు. 

నాన దివ్య శరములాన యెల్లి సై ంభవుతల యెల్ల్హ భంగి దునిమి. 

వై తు బగలు దల(క, [దోణ- 2.811 

చ. ఆనవుడు నమ్మహీవతికి నర్జును( డిట్లను నేండు కర్లునే, నని( బడ 

వైతు నీ యడుగులాన. కర. 3-111 

ఆనంత్యము సం, వి అ, న, 

అంతములేమి, తుదిలేమి. నాళములేమి, మేరళేమి, అమృతత్వము, 
మోతము. 

క. దాని నెణింగి గృహంబున్క, మానితమగు చదువునందు మనను 

గొలుప కం, దేని. జని చదువుదురు (శుతు, లానంశ్యమునకు 

దపస్వు లగుదురు వి పుల్, ఆను. 8-16 

ఆనందనము సం. విణ. (అ, ఈ. అ.) 
ఆనందింప (జేయునది, సంతోషము గలిగించునది. 



ఆనందించు యం. 

క, దుందుభినిన్వనమ లు నాానతదన మృదు మధుర గిత నాదము లు. 

"జెవిం బొంది, _ ఆను." 1-840 

సీ. ఆనందనములగు గానములను, అశ్వ 4-17% 

ఆనందము సం. an ©, వుం. 

1. సంతోషము, నుఖము, 

తే. నామనంబు నానందమగ్నముగంజేయ నెలమి నన్ని ధిసేసె సర్వేశ. 

_ రుండు. విరా 1-12 

వ, శ బ్ద్లస్పర్శ్భరూపరసగ ౦ధ వక్షవ్య కర్రన్య గంతవ్య వినర్గానదంంబులు. 

హవిస్సులు. అశ్వ, 2.18 

2. అవ్యయాన ౦దము, 

ళా. ...మహానంత చితృత్యానంద విభు న్వభావమహిశా. 

ఉద్యో. 2-898 మ 

ఫ్రీ ఆవ్యయనుఖమ. 4 

తే (భూణజివ్యాలు మహి నుగకముప దృక్కుుశ్వక్క దేజంబునందును 

వాయువునను, ళో శ మాకాళమునం |[గమనూ తితము గ౧బొంద 

జేసి గోవింద యానందమిమ్ము శాంలి. శ-ఏ2ఏ42 

ఆనందించు సం, అ, కి. 

సంతో షించు. 

వ. ఇవ్విధంబున సువ్చొజ్జన వృాదయంబు లానందింప ధర్ణనందను౭డు. 

శా:8 1-875, 

స కి. | 

1. ఆనందింపంజేయు సంతో మెట్టు, 

సీ, రోదసీ కవారంబు రుచిరాంశు తతింజేసి యర్కుండు వెలిగించు. 

నట్టు లమృత, సందోవా నిష్యంద చం దికండేస్పి కీతాంశు! డానం 

దించునట్టు,. . నభా, 2-6 

2. అభినందించు, పొగడు. 

సీ, నో వివేకంమిన కానందింపం గవిన యంగన 'యెట్టు నిలువున 



“792 ఆనందితము, 

_ాగకుండు, విరా. 2-885 

"ఆఅనందితము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

సంతో షించిన ది. ' 

క. ఆనందిత మాగధ నుగిత నాదంబుల |లోణ, 8.6 

ఆనకదుందుభి సం, వి. ఇ, పుం. 

1. వనురేవు(డు, కృష్ణుని తండి, 

4, అనక దుందుభీ| పభ్ళతి యాదవులు. ఆరి. 8-217 

(ఇకని జన్మ కాలమున దేవతలచేత ఆనకములును, దుందుభులును 

"వాయింప(బడినవి. “ఆస్య జన్మకాలే దేవళాలీ రానకళ్చ దుందుభయశ్చ 

"వాదికా ఇత్యానక ద౦దుఖిఃకొ అని ఆమరకోశము) 

ఇ. ఈ. స్త్రీ. 

"వెద్ద ఢక్క. 

వ. ళంభానకదుందుభి పభృతి మంగళ తూర్యంబులు గంభీర నాదంబు 

లం జెలంగ. శాంతి. 1-875 

జనత సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

నమస్కరించిన ది 

చ, కనుగవ నళుధార లొలుకం జరళశానతమైన రాము డిట్టను. 

ఉద్యో. 4-996 

"ఆనతి వె. (సం ఆజ్ఞ ప్తి, (పా, ఆణ త్తి.) 

ఆజ్ఞ, చిలవు, 

_ దేవర యానతి* జాండవు, లేవురు [చౌపదియు నున్నయెడ మే 

మరయం,గా వెడలి వారు ననిన మవోవిపినంబులకు( దొలుత 

నరిగితిమి వెసన్, విరా, 8-80 

_ మోక్షము తెరు వానతి యీవే దయామయా. శాంతి. 4-261 

ఆనతిచ్చు; ఆనతియిచ్చు స, |కి, 

1. సెలవిచ్చు (గొప్పవారు తక్కువ వారికి) చెప్పు. 

క. +ఎయథీ, తల౮సెియ్యది యానతిముు ధరణీనాథా. విశా. 1-225 



తే, += కార్ళనిశ్చయంబు ధర్భ్మతనూభవుం డానతిచ్చు, వాడు మన 

మెల్లి ( గావించు వార మదియు, విరా 5. గ్రిడ్ 

శె, ఎలమి నిట్లని అమానలి యిచ్చి నాకు, విరా. !-10 

2 ఆష్ట యొసంు ఆజ్ఞాపించు. 

తె, అమృతమయమగు నల్లపచదాగ్రకరమున, నాదు జబాణాననంబు బాణ 

ములు నున్న, యవి దృఢ |వతులార మీ రచటి కరిగి, వాని దెం 

డిచ్చటికి నని యానతిచ్చె. [దోణ, 2-868 

క. బరవసముమైం దిగ _క్ల,శ్వరు. డిట్టను టుచిత మింక జననాయ 

కుం డె.ప్పరుసున నానతి యిచ్చెన, దొర లేమని రట్టు చేయం దుదిం 

గార్య మగున్. విరా. 8-122 

:ఆనతు. డు సం, విల. (అ. =D అ.) 

1. వంగినవా.డు. 

వ, ...అతం డంజలివుటంబు ఫాలంబున మోపి యానతుం డయ్య.. 
స్రీ 1-178 

2, నమస్కరించిన వాండు, 

ఉ, వానికి నమ్మహీశ్యరు (డు వత్సలు(డై పొడసూపి యీప్సితం. జై న 

ది వేడు మన్న నత. డానతు(డై వర మేళ. ఆర, 6=265 

రీ. ఆణ(వంబడినవా.డు, లో(బలుప(బడినచా(డు. 

ఊ. ఆనతవై ర యిట్లు లను వాంనము వారలతోడ. శాంతి. 5-560 

"ఆననము నం. వి అ న 

మోము, మొగము. 

వ, కొమ్మచామాతుు నాననం వాలోకించి తననుమతి వడస యిట్లంటి, 

ఆను, 1-19 

'ఆనమత్ సం, శత, 

(మొక్కు చున్న (దీనికి తెను(గున (వత్యేకః [పయోగములేదు) 

తరలము. .,..నిరంతరా, నమదశేష నృపాల మౌలి పినద్ధ ముగ్గమణి 

(వశా,కమ సమర్చిత వినుర శ్పద కాంతి నిర్జిత పంకజా. 

ఆర. 7.475 



(94 ఆనయనము 

ఆనయనము సం. వి.అ. పుం. 

తోడి తెచ్చుట, లీసీకొని వచ్చుట. 

ఉ. ...భూమి దె, వానయనాది కృత పరులైన జనంబుల గారవించు. 

చున్, వరా. 5-584 

వ. అభిపేచనిక [గవ్యానయనంబునకుం దగువారిం బినిచి, 

శాంతి. 1.87] 

ఆనయము సం. వి. అ. పుం. 

ఆనయన ము, తీసికొని వచ్చుట. 
జ్య చం ...సురాపగానయ సమర్థ తపోగుణయుక్తు ను త్తమున్ ం 

ఆర, వి=/4 

ఆనయించు సం. స. కి. 

తెప్పించు. 

ఉ. రాజుల( బిల్వబంపుము ధరానుర నంఘము నామలింపు చే, రోజు 

నదాత్త యజ్ఞగ్భవా యూ వతతుల్ సమక ట్ట, బంపు వి, భాజిత 

భ మస్టభోజ్య విధి భవ్య వదార్థము లానయింపు మువ్యాజవిభూతిమెై 

నమరవల్లభు చాడ్చున( జేయు జన్న మున్. ఆర, 6-70 

ఆన రకము సం. వి, అ. పుం. 

చేశ విశేషము, ఈ పేరుతో(గొన్ని దీవులు గలవు వాని యన్నింటికి 

ముఖ్య పట్టణ మైనది చ్వారక- సౌరాష్ట్ర మని నూం ఆ ని, 

వం ఇం్మద[వస్థ పురంబున కథిముఖుండై. యొానర్తకో దేశంబులకుం జని 

యందు ముందజ ముకుంద _పేషితులయిన దాశార్హ వీరులతో 

నగ ణ్యారణ్యాంబులు గడచుచు, ఆది, 6-209 

ఆనవాలు దే, పి. 

అభిజ్ఞానము, గులుతు, 

గీ. ఆద్దేవి గని యతం డట్లచెప్పిన ముని,వల్లభ నాళానవాలు రెమ్ము, 
0 0౧ 

నృపు పాల ననియె నన్నెల(త యుదంకుండు, ననుచెంచి విభు నఖి 

జ్ఞాన మడి”, అశ్వ. లీ-95; ఆళ్వ. 8-98 



ఆను , బర. 

ఆనీతము నం. పిణ. (అ. ఆ. అ.) 
తేంబడినది, తీసికొని రా(బడినది. 

వ. తత్కాలోపగత సముచిత పరిజనానీత జలంబుల ముఖ |వజాళ 

నంబు సేసీకొనిరి, కర్ణం 8_ 109; ఆను 5-51 

ఆను దే. స. కి. 

1. (తాగు, 

క. వాసీత రాజున్మదిరా శనమాన(గ నా,వాదయంబున వేడ్క. 

యనక మెస(గెడు6 దరుణీ, 

విరా. 2.86; ఏలా. 2-806; విరా. 1-96. 

ఉత్సాహ పృ_త్తము. +..మధురధార లెల్ల (పొద్దునుందొర(గుచుండ. 

నతడు వాని దోవాలమున నానుశుం బెరయ జెప్పు, దృష్రి, 
స్రీ) 1.48; శాంతి 5-181 

2. ఆ|కమించు, (కముశ్రం 

ఉ. వైదిక |బహంచారి బనవత్సల నీమడి( బట్టుకొన్న య్య నా్మాదము 

హీనమానవు మనంబున బుట్టిన వెట్టివోలె న,స్వాదుల( దీర్చు. 

టౌప్పదు నిబానుజ వర్గము మీందగల్లు న్కశాషదర సాం|దసార 

కరుణామృత మాన(గ నిమ్ము నెమ్మడిన్. శాంతి, 1-101 

ఉ. తేరుల యొస్పు [మోడు పడ(దేశువ లేని పదాతికోటి ను, గ 

రురిరంబులో మునుగనానిన యేనిక నీండు, (దోణ. 1-278 

తి లీను, భుబించుం 

ప, జక్కవలు గలసిపొలసి నవి రేగి చెలంగుచు శేయింటి యాశటి' 

ెల్లున గొదగొని కమిచి చంచువులం దిగిచి తుంచి యానుచు. 

విరా. 2-240: 

వ, ఇవ్విధంబున వివిధ వికా రానసగంబులు బవుథంగిక కరపాదంబులు 

గలుగు నపరిమిత |క్రబ్యాదులు గవిసి మేదోమాంస మస్తిష్క 

మజ్జంబు లానుచుం జవియైన వాని. బుత్త%మిత్త కళతాదుల 

కొ సంగుచుం సౌవి, 1-202" 



198 ఆనుకూల్యము 

లో మేదోమజ్జాసిర కానాం వసానాం చ భృళాశితాః 

వరమాంపాని ఖభారంత క [5 వ్యాచా నూంనజీవనః, 

నం ఛా. సొ పి, 6=189; ఆది. 5=1ల8 

శే విను, ఆలకించు. 

క. శివనారాయణ యచ్యుత, భవదీయములై న మధుర భావణములు 

నా, చెవులానిన నమృత రస,ప్ట వనంబును బోలె |బిమదభరితుడ 
వై లిన్. శాంతి. 2.118 

ర్. చుంబించు, ముద్దాడు. 

(3 స. అంగుళంబుల నల్ల నలకలు గబళించి, కెమో్మోవి యాని యెక్కింతుC 

గాయ్యు విరా, 2-810 

6, ఆస్వాదించు, అనుభవము. 

క. నంతోపామృశము నాని సంళుద్దుండగున్. శాంతి 5.419 

లో చనము లమృతం బానినమాడ్కి. సమ్మరంబున( దేలన్. 

ఉద్యో, లి_ 254 

ఆనుకూల్యము సం. వి, ఈ న. 

అనుకూలముగా నుండుట, తగియుండుట, ఒద్దిక, సావోయ్యము. 

క, ఆనలం బించుక యైన. ఐ,వనుచే వెలుగొందు మాడ్కి వర్ణనముం 
బొందును సత్క్మ ర్మాచరణం,బున దైపము నాన కూల్యము గురు. 
(పవవరాం ఆను, 1-188; ఆను. 1-137 

వ. చై వానుకూల్యంబు లేక మానుషం బుతయయ్యు నేమి సేయు, 
ఆది. 68-12 

“ఆనుగము చే వి 

సొజకాయ. 

ఆ, (|కాద్దమునకు) మునగ యుల్లి యడవి మునగ దుఠర్మాంసము, లాను 

గమ మలినమైన యుప్పు,కణియ జీలకోట్ట, కటి వేము కురుజ 

యిర్కిగువ (పవర్షనీయ కోటియగుట. ఆను, 8-189 

అనువు సం, వి. ఉ. పుం, 

యయాతికి శర్శిష్టయందు (బుట్టిన మువ్వురు కొడుకులలో రెండవవా డుం 

ఆరి. 8-94 



ఆపగేయు(డు 79T 

ఆనుశాసనిక పర్వము సం. వి, న్, న, 

మవోభారత మునందలి పదుమూ(డవ పర్వము, 

చూ మవోభారతము. ఆను, 1-308 

ఆనృశంస్యము సం, వి, అ, న. 

ఆ|కూరభావము, నిమరత్వము లేమి, కపటములేమ్మి మోసము లేమి, 

వ. (భీష్ముడు శరీరంబు విడుచు నమయంబున్) అందఅం గౌంగిలించు. 

కొని యానృళంస్యశిబును సత్యంబును నిత్యంబులుగా ( బాటించి 

(బదుకుం డని చెప్పిం అను, 5-466 

ఆన్వీకకి సం, వి, ఈ, స్త్రీ 

పర్యాలోచన పయోజనముగా(గలది, 'రాజు విద్య. 

వ. అన్వీతకీ (తయీవార్తా దండసీతులను రాజవిద్యలయంరును (బపీ 

ణులగు పవోయులతోడం గూడి. శాంతి. 1.188 

ఆపగ సం. వి, ఆ. యి" 

1. నద్కి వలు 

తే. అనిన ధృత కాష్టం డాపగాతనయు భక్తి, ననునయించి రాధే 
యుని6 గినిసి ప్రియము దోంపందా నిట్టులనియె, ఉచ. 1-255 

2, ఓక తీర్ధము, ఇదియు నది, 

వ దాని తూర్పున (మానుష తీర్ధంబునకు. దూర్పున) నొక్క యిరి 

వున నాపగయను మవోనదిం బితృతర్పణంబు నేసి పిళ్ళ బేవో ద్లేళం 
బున నొక్క (కావ్మాణునకుం గుడువం బెట్టిన. గోటి జావా, 

ణులు గుడిచిన ఫలంబగు. బితృలేవతలు దృప్రియు నొందుదురు. 

ఆర.. 2-263; 

ఆపగా తనయుం.డు సం. వి, అ, పుం, 

భీష్కు(డు. చూ, ఆపగ, 

ఆపగేయుం.డు సం. వి. అ. పుం, 

భీష్ముడు 
| 

చ. అనుటయు నాప గేయుండు, కాంతి. 2-168 
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-ఆపణము సం, వి. అ. పుం, 

అంగడి దుకాణము. 

క్, = = +నిర్వ్య్భృతి పణ్యాపణ పచారవింద వికాసా. విరా, 2-864 

పతనము సం. వి. అ. నం 

[పావీ, సంభవము. 
(నగ్ధర. , =. వదనోత్కీర్డ్మ కిలాల ఛారా,వంక (పాగ్భార మగ్నాప 

తన విఘటిత |పాణు(డై యావానోర్చిన్. ఆర. 7-91 

++ .ఘోరనం,సారదు రామయో పదవసాయక.  _ [భీవ్మ, 2-408 

ఆపద సం. వి, ద్. ఆ. స్రీ) 

1. ఆపత్తు, విపత్తు, కష్టము 

క, ఒకనా6 డేమును నాపద,లకు విడుమరంగాంచి వివులం జుట్ట ల 

బెట్టుకొని సుఖ ముండ. బడయుద్యు మొకొో, విరా. 1-49 

క. శిఖచోరాది ముఖ్య విమషయాపదకున్, శాంతి కలిత 

2. కోవంబును లోభంబును, నేపొరి మనంబు గలంప నెప్పుడు జింతా, 

లాపంబునొంచు నధనుం, డాపదగా కవ్విధము నుఖావహ మగునే, 

శాంతీ, 4-85 

ఆపద్ధర్మము సం, ది. అ, పుం. 

ఆపదయందు అవలంబింప( దగిన ధరశ్రము, 

పీ, కాయంబు వికృతుల( గాల పర్యయముల వచ్చు నొపద్ధరగి వర్తన 

ములుం ఆను. 5=116 శాంతి. 1-835 

ఆపన్ను(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆ పదయందున్న వాండు, విపత్తునొందిన వాడు 

తే. ...ఆ పన్ను(డ్క వైన నిన్ను జూచి దుఃఖోవవార మనస్కుండ 

నైతి. ఆర, 1-147 

ఆప _స్రంబనూత్రము సం, పవి, అ. న 

"ఆపస్తంబ మవార్ది చెప్పిన నియమనశాస్త్రము, 
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స్స్ ఆప న్తంబ నూత భవి (త కీలుడు. విరా, 1-10 

“ఆప సంబసూ[తు(డు సం, వి, అ. పుం. 

ఆపన్తంబ మవార్షి చెప్పిన నియమావళి ననుసరించి (పవర్షించువాండు. 

(నన్నయథభట్టు=తిక్కన మొ.) 

| 

సీ పాతు నాప_స్తంబనూ(తు ముద్గల గో[తజాతు నద్వినుకావచాత 
చరితు, ఆది. 1-9; ఏరా. 1-10 

ఇ 

“ఆప స్తంబు,డు సం, వి. అ. పుం. 

యజుర్వేద విపాతకర్ణములను సూ తముగ(జేసిన యొక మవార్షి 
విరా. 1-10; ఆది. 1-9 

“ఆపొతము సం. వి. అ. పుం. 

వహ కాత్తుగా6 బె (బడుట (భాణములు మొ,) 

శా అ యో్యూధులన్ బాణజాలా పాతంబున( దూలనేసి, . 

[దోణ, 8.929 

2, పడునట్లు వేయుట, 

వ. దూరాపాత విశిఖంబుల జయదథు రథ్యంబులం ఐడ నేసిన, 
ఆర. 6-248 

ఆపాతనము సం. వి. ఆ, న. 

ఆహతము, పడునట్లు వేయుట. 

(జమదగ్ని ఒకుబి యల నయ్యంపపొది నిలువ వె పించుకొని దూరా 

పాతనం కాచరింప నక్కునుమకోమలి సని యమ్ములేణి కొని వచ్చి 

యిచ్చుచుండు, ఆను. 8-265 

'అషాదఠము నం. విణ. (అ. దికా అ.) 

కలిగించునది, 

క. జూదమన'. గయ్యమున సీ కేదురితంబులు నిశాంతహృదయ శ్తేశా 

పాదకములు వాటిల్లె న, నాద్భృతములు సేయు వానీ నన్నిటి 

ననఘా, స్వర్గ. 1-9 

“ఆపాదనము నం. వి, అ. న, 

ఉత్చాదనము, కలిగించుట, 
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క, వేదములు డాంభికత్వా, పొదనములుగాంగ యతులు పలుకుదురవి 

స్మ శ్వాదర ణీయంబులు నీ కాదర పా తముగావొ యని పలుక ట 

యున్. శాంతి. €-908; కర్ణం 1.2465; అను, 2-476; మోన 9 

ఆపాదమ స్తకము సం. సమ. అవ్య. అ. న 

పాదమునుండి తలవటుకుం 

క, ఆపాద మ_న్తకము త,|దూపము వీకించుచుం గుతూవాల మడ. 

రన్, విరా. 1-311. 

ఆపాది సం. విణ, (ఇ. ఇ, ఇ.) 

కలిగించునది. 

, మ ,.,పోరనిమిషస్తోమాద్భు శాపాదియి, కర్ణ, 1-86: 

మానివి, అమరగణ విరోధి వాగ్టనదాపాదికోప్యా మౌన, 226 

ఆపాదించు సనం. న. కి. 

1. కలిగించు, కలుగ(జేయు, సమకూర్చు. 

క, నా పలుకు నమ్ము మడ్డునుం డాసాపాత్మకుని నెల్లి యనిం జంపి. 

ముదంబాపాదించుం గులమున, కీపెంవున కెలమివొందు( డీవును 

నత (డున్, దోజ, 2.8830" 

క, పావపకయమున బోధం, చాపాదింపంబడి మెలు(గుటద్దము కరణిం, 

జాపునకు వచ్చు దనుదా,నా పురుషుడు గాంచు పనికివై. 

తన్మయుతన్ , శాంతి, 4-187; ఆను, 5-కీరకీ; (దోణ. 8-౪6: 

2. ఒనరించు, చేయు. 

వ. కవలు నీకు చ కరక్షకులుగా తోకసామాన్యంబులై న చాప' 
కృపాణ గచాదులగు .నాయుధంబుల విరోధివధం వాపావించి, 

వేవేగ విరాటు విడిపింపుము. విరా, 8-207 

వ, నీ చాపాదించిన ఫాపంబుల కెల్ల మూలంబై న కర్దునరదంబు ధరణిం 
(గుంగిన, శల్య- 2-828; అర, 8-14- 

ఆపాదితము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

సమకూర్చ(బడినది. 
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ఊఉ ...నృపవుంగవ నీవు ననేక భూనుళాపాదిత నర్పయాగమున 
భస్మము సేయుము. ఆది 1-124. 

ఆపానము సం, వి. అ. న. 
కల్లు సొరాయముల దుకాణము, 

వ. [పేశపత్యనుభూతోజ్టితంవై న యాపాన -భూభాగంబు, ననుక 

రించు కురుకే (తంబు దజీయు నమయంబీన శాంతి, 2.64. 

ఆపుడు సం, వి. అ. పుం. 

ఒక అగ్ని, చూ. ఆను 4.168 

ఆపూరణు(డు సం. వి. అ. పుం. 

కదువ కొడుకు ఆది, 2-4 

ఆపూరితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

నిండింప:బడినడిి మిక్కిలి నిండింపంబడినది, 

భువనమంతయు నాచావూరితము( జేసి. _. .. శాంతి. 6-806. 

ఆపోవు దే. అ. కి. (ఆదట-[-పోవు అని శ, ర.) 

త్ళ_పి నొందు, 

క. కోపము నుబ్బును గర్వము, నాపోవక యునికియును దురభిమోన. 

ము ని, ర్వా్యాపారత్వము నను నివి కాపురువ గుణంబు లండు 

కొరవనాథా. ఉద్యో. 2-88 

వ, ఇట్లు సిద్ధ స్వరూవరీపిశుండైన యతని నాపోవక చూచుచు 
శంకరుండు, శల్య, 2-186. 

క (శ్రీపతి గడు నెయ్యంబున, నాపోవక పార్థు నొద్ద నార్యాతి 

(పియా, లావముల( దగిలియుండెను, రీపమణుల్ వెలుగ భువన 

దిపుడు దానున్, ఆది, 8-178 

ఆపఫోశనముగొను మి. స, కిం (౪ ఆపోశనము) 

ఆ(క మించు, వశ పబ చుకొము. 

వ, వరబేశం అాపోశనంబు గొనం దమకింఛు తన బలంబు గజికిజి' 

51) 
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యుడిపీకొని, విరా, 8-181 

(ఆపోశనము = భోజనాదియందును భోజనాంతమందును పుడిసిట 

జలము పోసికొని మం | తపూర్వకముగా. బుచ్చుకొ నుట, అట్లు పుచ్చు 

కొను జలము) 

ఆ ప్పచరు(డు సం, వి, అ. పుం. 

ఆవుడైన గూఢచారి (గూఢచారులలో దనకు విశ్వాస పాశతుడైన 

వాడు) 

వ. తద్వత్తాంత ంబతయు( గుంతి తన యా _ప్పచరుఆవలన విని శిథిరీ 

కృత సంతాపయయి యుండ, ఆర. 1.866 

"ఆ ప్రత సం, వి. ఆ, స్రీ. 
హితము 

సీ, ఆతని దొట(గి మచాప్త్రత మెజయు సెక్కా_డంగనేటికి. 
ఆశ, 1-88 

'ఆప్పము సం. వీణ. (అ. ఆ. అ.) 

(పొ పము, పొంద? బడినది. 

తే. ఆ పనర్వవిధై శ్వరుండు. న్వర్ష 1-80 

"ఆపి సం, వి, ఇ. స్రీ): 

1. పొందుట 

చ. పరమపచదా ప్రి పాతువగు భారత నంహిత- స్వర్గ 1-94 

2. య థాగ్ధమును జెర్పుట 

తే. నీవి 3కంబు నా _ప్రియు నెజపి తీవ, తల్తిదం[డ్రుల మాడ్కిపాతంబు 

నెప్పి, తేను నా రాక శెజగౌల్ల నేర్చడంగ( జెప్ప విని యేమి 

'సెప్పివ6 జేయు వా(డ, ఉదోర. 8-286 

శ్లో ధర్యా్మరియు_క్షం తథ్యం చ యశథా]త్యయు్యపవదగి కే 

తథా వచనమకో౭సిి త్యయిత త్పితృమాతృవత్ , గ 

సం. ఛా, ఉద్యో. 92-9 

వ. నాయా_ప్రియును గార్యవివేకంబు కలిమియ నమ్మి మదీయోప 

చేశంబు నాదరింవుము, శాంతి. 2-866 
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4 పుండు సం. విణ, (అం ఆ. అ.) 

1. శావలనీన వాడు ముఖ్యుడు. 

క. తానెంత యానవ్తుండైన ముహినాయకు సొమ్ము పాము నెమ్ము 
లుగా లో, నూనిన భయమున( జబొరయకి మానిన(గా కేల కలుగు 

మానము (బదుకున్ , విరా. 1-186 

ద సువాదయు (డు, హితుడు, న్నేహితు(డు. 

ఏ. సేనజితుండను రాజు పుతళోశార్తుండయి యన్నయెడ( రచా 

ప్తుండగు వి పుం డతని కిట్లనియె. శాంతి, కీ-' 

తే, దుష్పథంబుల( జొరనీక తొలంగ6 దివుతు,రా ప్ప జనములు దగ 
_ వళ్యులై నవారి, నందు. బుణ్యంబు దొల(గని యతడు దొల(గుం 

దొలంగ నేరండు భాగ్యంబు దొలంగువాండు, స్తౌప్రి 1.79 

శే. విశ్వసింపందగినవా,డు, 

చ. జనకుండు.( బోలె నర్మిలి( (బజం బరికించుచు షష్ట భాగముం, 

| -_గొనునది వారిచేత నరిం గోటి విధంబుల నొప్తదకథులం, గని నవ 

గోకులాక రనగ (పముఖార్థ కర ౦బు లారయం, బనుచుచు నన్ని 

టన్ ధరణిపాలుండు గన్నిడి యున్న? బెపంగున్, శాంతి, 2.988 

-4, మలు గోరినవా(డు. 

మ. జనకుండున్ గురు ఖీష్యులుం దగిన కర్ణం బావుల నీకు బీతి 

నెణీంగించు ఇజుంగుగాదు. ఉద్యో. 8-872 

శీ. పొందినవా(డు, 

క, ఈగతి యొజింగి చేసిన, యాగము సోమావు జేయు నప్పురుషుని. 

శాంతీ, 2.848 

ఆఅప్యాయనము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. (పీతి గలిగించునది, తనివి కలిగించునది. 

వ, అంతకుమున్న సాత్యకియు. గృతస్నానుండై_ యాపారియన మధు 

పానంబున నెలమిం బొంది. ' [దోణ, 9.307 
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వి. అ. న, 

శ. తపి (పీతి, 

క ఖర కిరణ తాపమున నుర్కూతర దవచావామున శోపితఘు లై నః 

వనాం;శరతరుతతి కాప్యాయన కరమైన వర్షాగమంబు గడు బెడం 

గయ్యెన్, ఆర, 4-184. 

ఆపాయిత సం. విణ, (అ. ఆ. అ,) 

తపి నొందింపంబడినది, సంతుష్టి పొందింపబడినది, 

వ. ఫీముండు జత ననిన " వనుధ తోయసం]పొ ప్తి నాప్యాయిత: 

యెన ట్ల జ్ఞాత చర్యుండైన తన పతిం బడసి పరమ సంతుష్ట వాద 

యయ చం[దుతోం గూడిన ర్యాతియుం బోలె. బతిం గూడి 

యొష్పుచున్న దమయంతిం జూచి సంతసి లి, ఆర. 2.220 

ఆప్యాయితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

బలియం జేయ(బడినదిం 

వం చం| దుం డా తీర్చంబునకు( జనీ తదీయ జలస్నానంబున నాప్యా 

యిత శరీరుండై. శల్య, 2-158: 

ఆప్యాయితు(డు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తృప్తి పీ సోందిరీప(విడినవాండు, నరితోవ పెట్ట (బడినవా(డుం 

వం =. ,నర్వు యజ్ఞంలులును మానవులు మాననీయంబులుగా నడప, 

మీల్లసు నయ్యాగంబుల భాగంబులు గలిగి తద్భాగంబుల. 

నాప్యాయితు లై యుపబృంవాణంబు నొందువారలు. 

శాంతీ, 6.410: 

ఆపావితము సం. విణ. (అ ఆం అ.) 
(a) 

ఆంతటను తడువ(బటడినదెం 

వ, ఆనిన నతలడు గన్నీరొలుక నన్నపాదంబులవై (బడిన నప్పాండ. 

వాగజుండును బాష్పాప్తావితముఖుండగుచు నతనిమీంయ పొల. 
కఠ . 8.109: 
ఓలి 

ఆపుతము నం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 
ళం ఇ 

ఆ ర్ట్రీథూతము, త డువంబడినదిం 
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చ. తత మున ముక్కునం జెవుల( గన్నుల నొల్కెడు రక్త మంగ మా, 

ప్లుతముగం జేయగా నతండు బోరగిలం ఐడియెన్ ధరం... 

శల్య, 1-285 

ఆ బద్ద ము సం. విణ, (అ. ఆ, అం) 

బాగుగా (6 గట్ట (బడినది, కూర్చ(బడినది * 

వం ++ + ఆబద్ది మరకత వజ వై డూర్య పద్మ రాగ [ప్రవాళ [పభావ 

[పకర వ్యతికర విరచిశాపూర్య సురచాప చారుగెరవంబై - 

[పేషాగ రంబున నున్న, ఆది, రక్ష 

ఊబాలగోపాలము సం, నమ. అవ్య. అ. న. 

బాలుని మొదలు గోపాలుని వజకు (చిన్నవాని నుండి పెద్దవాని వణకు) 

సీ త తియాధమ నీచ కలదు లోకంబున నాజాలగోపాల మైన వాక్య, 

మతికుటిలుండు నంగతుండు గాంజేమిటం బజెలికి. గీడెనరించు( 

"జెటవలుకు కర, 2-47 
ర fa 

ఉఆపాలవృద్ధము సం. సమ. అవ్య. అం న, 

బాలుని మొదలు వృద్దుని వజుకు (ఎల్లరు) 

ప, అనుచు నతికుతూపహాలంబున వవలోకింప నాజాలవృద్దంఒగు పౌర 

లోకంబు, ఉద్యో 8_1786; శాంతి. 1-364 

ఏ పౌరజనంబు లావాలవృద్ధంబుగా వచ్చి రక్కు రువంళవరులం బొడం 

మవో, 20 

ఆవికము సం. విలా. (అ. ఈ. అ.) 

సంవత్సరమునకు నగునది, 

క హీననరునట్ట గుజ్జము, నేనుంగును మనుష్యవధ మనేకాబ్టిక భి, 

తానిరతి (పభృళి సుక్క ర్మానుఘ్రైానముల(గా ని, ఆను, 89-299 

ఆభము సం. విణ. (అ, ఆ. అం) 

ఇది నమాసో_త్తరముగా నుండి *సద్భ్మళము' అను నర్భము నిచ్చును. 

శే, ...ధర్భవరత్యంబు వాసవాభవై భవము నయ్యొడుమ నీకు, 
ఆను, 2.287 
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ఆభరణము సం. ఏ. అ. న. 

భూవణము, తొడవు. 

క, వనమాలికా భుజంగాభరణా, విరా. 1.85 

ఆభాసితము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

(పకాళింపిబడీనది, (పకాళించినది. 

క, ఈ సర్వము దేవాత్వా,భాసిత మిది దేహియైన పరమాత్ముని పి 
వ్యాసమునకుగగా నొదవి య్ముపాసించుం గరణరూపమై యా 

కర్త న్, శాంతి. 4-274 

ఆఖిచారికము సం. విణ, (అ. ఈ. అ.) 

అభి చారమునకు శ |తుమారణ వశికఠ గాదులకు సాధన మైనది(మం|తాది) 

క. అరుణలబులును నకంటక్క తరుభవములు( గటుక గంధ ధామములు 

నొన,ర్తురు శా|తవాభిచారిక, కరణమున నధగ్వమాం। తికత€ 

గునుమంబుల్ ఆను. 4-7 

ఆభిజాత్యము సం, వి, అ. న. 

1. కులీనత, గొవ్ప వంశమున బుట్టుటం 

వ, అని చెప్పి యిది మరుత్తుని యాభిజాత్యంబును దదీయ విత్త విశే 

మంబును నెణీంగించుట యవ్విత్తం బకనికి దొరకొనిన తెజంగును 

ఇెతీంగించెద, అశ, 1.82, అది, 1.60: 

~~ 

ది, మనోజ్ఞ ము, సౌందర్యము. 

సీ. *..కన్యారత్నమయిన యా దమయంతి, యత్యంత కాంతి 

రూపాభిజాత్య. ఆర. 2.9 

ఆఖీజితము సం, వి. అ. న. 

అభిజిత్తు సంబంధమైన కాలము. ముప్పది ముహూ_ర్తములుగల దినములో 
ఎనిమిదవ ముహూర్తము అభిజిత్తు ఆనంబడును. సూర్యోదయానంతరము 
సుమారు 6 గంటల కిది [పారంభమగును, సూర్యుడా కాళమున నట్టనడి 

యెత్తుననుండు నమయమే.. 

ఉం శా తవ_జై (త లేజమున సర్వదిశల్ వెలుగంగ వైంద న్కత[త 
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యతుడుగా శశి (పకాళ జయోన్న తమైన యస్ట్రమిన్ మిత. 

మఖ (గహ పతతి మేలుగ నా భిజితోదయంబున *, బు తుండు 

ధరుువ. శమన. బుట్టి నతిస్టిగ ధర్మమూ ర్రియె ఆవ. రీ.94 

ఖో ఐం( బే చం (దసమాయుక్రే మే వూ _ర్తేఒభిజీ 2 ప్షమే, 

దివా మరగ శే సూర్యే తథా పూర్ణే ౬లిపూజితౌ. 

సమృద్ధయశసం కుంతీ సుషావ (పవరం నుతమ్. 

నం, భా. ఆడి, 188, 6, 7 ళో 

ఆభికితోదయము సం, నమ. వి. అ. పుం. 

అభిజిత్కాలము పుట్సట, అభిజిత్తు మయము, చూ, అభిబితము. 

ఆభిషేచనికము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

పట్టాభి షేకమున కుపయోగించునడి (పదార్థము 

వ. రాజ్యాభిపేక శోభనం బనుభవింపు మని పలికి యాభిేచనికి 

[ద వ్యానయనంమనకుం దగువారిం బనిచి. శాం8. 1.87t 

ఆభీరము నం. వి. అ. పుం. 

ఒక దేశము. 

వ, సింవాశాఖీర శూరసేన కేకయ |పముఖులు మెడయును, 

(దోణ, 1-222 

వ, పాంచాల పాండ్య బర్భర', ==పుళింద పుం| డక పాండ్యాఖీర సౌవీఠర 

సౌరాష్ట్ర. = .జనపదంబులు, ఫీహ్మ. 1-40 

ఇచ్చట పాండ్య శబ్దము రెండుసార్లు కనబడుచున్నది, సంస్కృతము 

నందలి యీ ఘట్టమున నిచ్చినవానికి వీనికి కొన్ని భేదములు గన(బడు. 
చున్నవి. ఆక్కడ “పాండ్య” శబ్దము గానరాదు, ఇది పుష్కరారణ్యము. 

నందలి యొక దేశము. సం,మున, 'పొంచాల పాండ్య బర్భరి అన్నచోట 

పాండ్య శబ్దము వదల(బడినది. “పాండ్య” ఉన్నట్టు పాఠాంతరము గూడ; 

నీయలేదు. సం.ము, పాఠమే సరయైనదిగా( గన్పించుచున్నది. 

ఆభీరుండు నం. వి, అ. పుం. 

పుమ్మరారణ్యవాసి, గొల్లవాడు, చెంబడివాండు 

మూలమునందలి పాఠమునకు ఈ పాఠమునకు ఇంచుక భేదము. 
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గన్చ్సించుచున్నది, అందు “శూపదాఖీర అనియు చారు సరస్వతీ నది 
(పాంతము వారనీయు. చెలియుచున్న ది. 

“వునళ్చ పరివృతాగ్టథ పుష్క రారణ్య వాసినః 

గణానుత్సవనంకేతాన్ వ్యజయత్పురుషర్ష్మ థః 

సింధుకూలా | శితా యేచ [గామణీయా మవోబలాః 

కూ[చాఖీకగ ణా శ్చైవ యేచా।శ్రిత్య నరన్యతీమ్ 
వరయంతిచ యే మ త్రై్రై్ట్టర్యేచ పర్వశవాసినః 

నంథా. నభా, కీ2-8, 9, 10 లో. 

ఈ “కూ చాధీరో శబ్దమే సంన్మృత భారతమున భీష్మ పర్యమునందునూ 

గన(బడ చున్నది. 

ళో, శూ దాఖీరాశ్ళ దరదాః కాళ్ళీ రాప త్రిభిన్సహ, 

ఘకశి రాశ్చాంత చారాళ్ళ సహ వాగిరిగవ్యారాః 

నం ఖా, భీమ: a7 శో 

ఏమైనను ఈ “ఆభీరులు” ఆడవులయందు నదీ [పాంతముల పల్టెలలో 

మండు వారనియు నాలవజాతికించెందిన వారనియు ఈ పల్లెల కన్ని ంటికి 

వారిలో నొక(డు (పభువుగా నుండి స్వతం[తుండై (రామాయణమునందు 

గుహునివలె పరిపాళలించుచుండుననియు నదిని చాట వేయు పని గూడ 

వీరిది మైయుండుననియు నూహింపనగును. 

వ. కట్టు రౌ చాకారంబున మా దేయుండు మవోనేనాన్వితుం డయి 

యరిగి మవోనేన రక్షితంచై న మహితకవిషయంబున దతక 

మయూవకాది ళూ్మూదులతో( గయ్యంబుచేసి కురు మాళవ బర్భర 

కర్పర శై రీషక చాశార్గ దేశంబుల రాజుల జయించి పుష్క 

రారణ్య నివాసులై న యాథీర గణంబులను సరన్వతీ సింధు కూలా 

(శితులై న (గామణీయులను బంచన చామర పర్వత నివాసులను 

వశగతులం వేసికొని. నభా. 1-268 

ఆఅఫీలత నం. వి. ఆ. ర్త 

భయంక రత్వము. 

..క. అ.పా౦ండవజ్యలనం చ్యాభఖీలత మండం దొడరిన. విఠా. 1-119 
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ఆఖీలత్వము సం. వి, అ. న. 

భయంకరత్వము, వెజపు గొల్పువది. 

ఛా ర్రీలంగేల నమర్చి మ త్తగజకేళీ సుందరోల్లాస మా,థీలత్యం బల 

రింవ( [ధిప్పు. కర్ణ 8-210; భీష్మ. 1-56 

ఆఖీలము సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 
భయంకరము, వెజపు గొలుపునది. 

తే. ...అఖీల భుజగ చండమూర్తి శమీతరు చకవ గ. విరా, 1-162 

ఆఫీలుండు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

భయంకరుడు 

క. శస్త్ర పకార' నిపుణు5, డ స్త్రనిదు(డు రూక పాత నాభీలు(డు. 

విరా. 5.6 

ఆభోగము సం, వి. అ. పుం. 

చక్కని సుఖాద్యను భవము, 

క, యోగీంద్ర చిత్త కమలా,భోగ మధుపవిభు;డు (పక్ళతి పురుషా 

తుండు. . (రోణ, 5-426 

బం వైశాల్యము, 

స్ పర్వతాభోగనిభంబునై న మేనివెంపును గల దాని. మౌన, 76 

క్ ప్రాంత వదేళము, 

కం గిరికిఖరాభోగ బృవా,జ్ఞరభుజగ శరీర వేస్టి శ శరీరుండై_. 

ఆరం 4-116 

ఆభ్యంతరము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

లోపలిది, వాదయ సంబంధ మైనది, 

సీ, అభ్యంతరము బాహ్యుము నన(గా శౌచ మిరు దెజంగ్లై యుండు, 

ఆను, 6-181 

ఆమం తణము సం. పి, అ, న, 

[పయాణాదులయందు బంధువులు లోనగువారీ యనుజ్ఞ పొందుట, వీడు 

కొనుట, వీడ్కోలు, 
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వ. ఆగిన విని దురోకధనుండు దాని కియ్యకొని సవినమయంబుగా బల 

దేవుని వీడ్కొని వాను దేవు నామంతణంబు నేసి కృత వరి పాలి 

కిం బని. ఉద్యో. 1-84; స్రీ 1-117; శాంతి, 6.618: 

వ. అప్పకిదేవు దీవించి యామం|తణంబునేసి. ఆను. 1-881 

ఆమం్యతణము సేయు మి, స. కి, 

వీడ్కొాను, 

వ, ధృత రాష్ట్ర వీదురుల నామం[తణంబుసేసి యశ్ఞైవముని యంగ ర్చ 

నంబు నొందె. చూ. ఆమం తణము, ఉద్యో, 2.108 

ఆమం|కతించు సం. స, కి. 

పోయిచ్చెదనని చెప్పి యనుజ్ఞ తీసికొను, వీడొను, 

వ. అంత ననుద్యూత పరాజితులయిన పాండవులు దమరాజోకిపభోగం 

బులు విడిచి....వనంబునకుంబోవ సమకట్టి భీష్మ ధృతరాష్ట్రం 
వీదుర కృప రో ణాచార్యుల నామం తించిన. సభా. 2-280 

ఆమంతితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆమం[తణము చేయబడినది. వీడుకొలుపంబడినదిం 

ప్రీ = =.ధృత రాష్ట్ర) మేదినీవతి త పస్విగణము నవినయంబుగా నిజస్థాన 

యానమునకు నామం[తితముగ6 కేసి. ఆ ళ, 2_180- 

. ఆమం౦తితుండు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. ఆమం[శణము చేయబడికబా(డు, వీడుకొల్ప (జడిన వాడు, 

న ఇవ్విధంబునం కాండునందనులందణజు ను గోవిందునకు వలయు 

మాటలు సెప్పి యతని గాంగిలించుకొని యథోచిత | వకారంబున 
వీడుకొని వలగొని మగిడిరి, తక్కిన వారలు నర్గంబులగు అఆజంగుల: 

నామం్మత్రితులై నురలిరి, ఉద్యో 8-146: 

వ .+.భవరీయ కృపావిశేషంబునకం గృతార్జుండ వై తినని యతని 

నౌ మం తితుం జేసిన, ఆ ళ. 9_189; శాంతి. 1-222: 

£2 వీడుకొన(బడీినవా.డు , 

కం వేగిన నా మం లితు. డై, యా గుణనిధి వీడుకొలిపి యతడు 
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[పయాణోదోన్టగంబు సమీ చినవి,ధాగరిమ (పొధవృత్తి దగ 

నొనరించెన్,. శాంతి. 6.560; అను. 1_269- 

ఆమడ దే, వి, 

'యోజనము, నాలుగు కోసుల దూఠము, 

_ వ ...అచటికి రెండామడయగు సరస్వతి పొంతం బయలికి బలంబులం 

గొని చని, శల్య. 1-74. 

ళో, తతో వావోన్ సమాశ్వాన్య స్వే యుద్దాభినండినః 

నదియా జనే గత్వా [పత్యతిష్టంత "కౌెరవాః. 

_ నం, భా, శల్య, 5-50 

సీ, ,...ఈ,|పోలికి నామడనేల నల్ల, యమునానది గవ్వారమున 
బకుండను రక్కనుం డండు. ఆర, 6-284 

(ఇక్కడ మూలములో) 

ళో. సమీవీ నగరస్యాస్య ఐకో వసతి రాక్షసః సం.ఖా. ఆది. 160.8: 

(ఆమడ ఇప్పటి లెక్క |పకారము సుమారు 8 మైళ్లు లేక 1€ కిలో 
మీటర్లుండ.ను) 

ఆమతించు వై, న. కి 

1. ఆమం[తణము చేయు, నియం తణ మొనరించు = పితృకార్యములందు. 

భోక్తగా నియమించు, 

క, వినుము సపిండీ కరణ,మ్యన నేళోద్ది ష్త్రమునను భోజనవిధివర్జన 
మొప్పు నామతింపక్క, చన చామెశ(గుడువ(బోవ, ఆను, 4-122 

ళో. ఆసిమం [బితో న గచ్చేత యజ్ఞ ౦ గచ్చేత దర్శకః 

నర్చితే వ్యానాయుష్యుం గమనం తత భారత, 
సం, భా. ఆను. 105, 148, 144 

2, పిలుచు, ఆవ్య్మోనించు. 

ఉ. రాజుల బిల్వ,బంపుము ధరానుర సంఘము నొమతింపు, 

ఆరం 6-70: 

ఆమదవ్యము సం. వి. అ, నం 

పచ్చి వస్తువు-అగ్నిదగ్గముగాని వచార్భము. 
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ర్ ఆమ[దవ్యము మణియును, రామయు శుచులగుట గాదె రామా 

రత్నా, రామత దగవగు దుష్ముల్కమై మెచ్చమి దోంవెనేని ననిరి 

మునీం| దుల్. శాంతి. 4-484 

ఆమము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

పచ్చది, వండనిది, అగ్నిదగ్గ ముగానిది. 

చూ, ఆమ దవ్యము. 

'ఆమయము సం. వి. అ. పుం. 

రోగము, తెవులు. 

కం. ...లోకామయ నిర్ణరణ నిపుణ వారివారనాథా, విరా, 8-1 

"ఆమర్షితము సం, పి. అ. న. 

మ్ఫ్టింప(ఐడీనది, నల(వ(బడినది, 

ఆ, అతని కరతల ద్వయామర్దితంబులై , కొందియును మవోసుగంధ 

కునుమ్మత తులు దొంటి యట్ల తమ కంపు విడువక,యుండు నతని 

తేజ మున్న తంబు, ఆర, 2196 

“ఆమర్శము సం. వి. అ. పుం. 

చక్కలా న్పృృశించుట. 

క, .. నంకల్చామర్శ రహితమగు చ్హేతోము[దం చాల్తు నేను దుది 

యది నీకున్, కాంతి. 4-శర్ 

“ఆమలకము సం, వి. అ. పుం, 

ఉసిరిక కాయ 

క, ఆతని ఇల్లి ధర్మము, గరస్ట లామలక నన్నిళాళం బధిపా, 

శాంతి, 1-137; 4.448 

“ఆమిషము సం. వి, అ, పుం. న. 

1. ఆశగొలుపు వస్తువు, లోభనీయ వస్తువు, వాంఛి తార్టము, 

చ, ...భూజనుల నేలుట మేలని పల్కెచా_ర్థికా,న్సదమని రార్యు 

లామిషముచవై (దగు లిమ్మహియెల్ల నేలినం, దుది నరకం బొకండ, 

శాంతి 1-128 

డ్, అసద్భృశలీలం బొల్చు రథికావళి మీ;ద6 జనంగ వెట్టి నే; మనలక 
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యామిషంబు గొని మార్గము పట్టిన తుచ్చనై న్యమున్. 

విరా, 4-57 

(ఇచ్చట మూలమునందును 'ఆమిషము' అనియే గలదు) 

క, దుర్మతు లామిషగత మగు, కర్మము వాటించి బంధక లితులగుదురు, 

శాంతీ, 1-125-= 

2, మాలనసము, 

ఊ డక్కెను రాజ్యమంచు నకటా యిటు దమ్ముని భాగమీక నీ, వెక్కటి' 

(మింగంజూచె దది యెక్లిజుగున్ విను మీను లోలతన్, (గ్రక్కున 

నామిషంబు చవి గాలము మింగిన చాడ్చుసూవె. ఉద్యో. 2-58 

లీ, ఆవోరము, భక్షము. 

వ. అమృ్మవోజగరం వామిషార్డియై థీముం బిట్టికొని. - , 

ఆ. ఎదుర(బడిన వాని వదలక శార్దూల, శరభ సామజాది నత్త గతతుల€.. 

బట్టి తినుచునున్న యట్టి నాకిప్పుడు, భత్యుమైతి వీవు పాండుపు | ఈ 

శత, ఆహుతి, ఆగ్నిహో [తమునందు వేల్చు పచార్థము, 

క, వోమవిధుల( దన్మాంసము, లామిషములుగాంగ నొసగి, 

ఆను. 5--/8: 

ఆము కము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 
తాత 

రరింపంబడీనది. 

సీ, ఆయ్యగ్ని సంభవు నాయతోన్నత తావు, నాముక్ష కవచుల 
చేతో మహిమ ఆరం 6-221, 414; ఆర, 7-108 

© 

ఆముష్కిశకము సం. విణ, (అ, ఈ. అం). 

పరలోకమందు. గలుగునరి, 

వ. ఎయ్యది యాచరించి పురుషుం డై హికాముష్యిక నసుఖంబులం' 

బొంగు ననిన మందాకినీశందనుం డతని కీట్లనియెం 

శాంతి... 8.42, 810: 

ఆముత చె. మి 

పితృశార్యమ నందలి భోజనము. 



ప్ర 14 ఆమోదము 

క. వినుము నపిండీకరణ,మ్మున నేకోద్ది ప్రమునను భోజనవిధి వర్ణన 

మొప్పు నామతింపక్క చన చామెత( గుడువంబోక నజ్జనవినుతా, 

ఆను, 4.122 

ఆమోదము సం. వి, అ. పుం. 

1, దూరముగా వ్యాపించెడు పరిమళము, పరిమళము. 

త, (కుతి శిరోభాగముల( దన నుభగచరణ, నరసిజామోదమును 

గూర్చు చతురు( డితండె. “ఉద్యో, 8-175 

2. సంతోషము, ఆనందము. 

క. యమనియమా ద్యష్టాంగ, (కమాఖ్యసన నిర్భ్శథిత విశారనుశేతః, 
కమలామోద మయాత్మా. శాంతి, 2.444 

అమోదితము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 
సంతోవ. పెట్ట (బడినది, 

క 4 +సంపత్త్యామోదిత భ_క్రలోక వారివారనాథా. (స్త్రీ, 2-1 

జఅమ్నాయము సం. వి, అ. పుం. 

1, వేదము. 

శౌ, ,..భారతాఖ్యమగు లేఖ్యంబై న యామ్నాయమున్. 
విరా, 1-8 

2, నమూవాము, 

'ఉ ఆయత కీర్తితో వివిధ యాగములన్ నుర ధారుణీ సుర్కామ్నా 

యము నాపాితాహుతి సమంచిత దతీణ లిచ్చి తనుచు€. 

ఆది, 1-89 

"ఏ. వంశము, 

మ. అమితాజుం డగువాని( జాచి కృత వీ ర్యార్న్మూయ జ తతియా, 

ధములెల్లన్ హృూతదృష్టులె . అది, 7-185 
క, +.+పాపమతివై భరతా,మ్నాయులగు పాండవేయుల, (శ్రీ 

యిమ్మెయి(గొనిన నిన్ను. జీ యనశి యొరుల్, నభాం, 2-185 

'ఆ్మమము సం, వి. అ, పుం. . 
మామిడిచెట్టు చూతము. 



ఆయతము 815 

వ. ఆశ్వత్థమధూకా[మలిల్వాడి భూరువోపళోభిశంబై న నిజపూర్వా 

(శమంబు గన్లాని, శల్య, 2-218 

ఆ మేడితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

'పెక్కుమాఅులు పలుక(బడినది, అధికము చేయబడినది, 

ఉ. ...నజ్జనా, మేడీత కీర్తి నిమ్ముని నమిత్రనిషాదను న్మాళయించె 

దన్, ఆర. 4-868 

ఉఆయతత్వము సం, వి. అ. న. 
జొన్న త గ్రము. 

క, ౨..ఓఉవో చాలు భూనభోమధ్య వ్యా,పిత మయ్యె భవర్దేవ్వోయ 

తత్య ముపనతవారింపు మనవుడు( గపియున్. . ఆర, 8=3%4 

ఉయతనము సం. వి. అ. న. 
శాల. 

వ, యజ్ఞాయతనంటబున నానాచేశగతులై న రాజులకు సన్ని వేళంబులు 
చేయించి. నభా. 1281 

2 ఇల్లు, గ్భవాము. 

క్, ధృత రాష్ట) నగ్నివో (కాయతనంబున నఅచె వజళు లగ్నులు 

శాంత్కద్యుతులయ్యెన్. సభాం 2-251 

8, స్థానము, ఆశ్రయము, ఉనికి పట్టు, 

ర. ఈ యాటును మంచి తెరువు,లై యుండు నహింసయున్న యెదిం 

టికి. లవి తాయత నము, ఆను, 4-279 

వ. ఆ సంయమ చతురునిచే సర్వాయతన నన్నిరుద్దంలై. - యాత్య 

మూర్చంబు భేదించి, ఆను. ౯-465; శాంతి. 2-50; అను, 8-254 

మజా యతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 

కేం వి_సృతము, విరివియెనది, 

సీ పాయు తొలంగు మం చాయత వెత్రహస్తులమొ త మేలొకో తోడు 

రాదు, విరా. 1-186 

.2 విశాలము, 

చ. కమలాయశాకి., విరా, 1-247; సభా, 1-18 
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శ దీర్చము, నిడువైనది. 

ఉ. ఆయత వాహులున్ వెడ(దయెన సమున్నత వక్షమున్, 

చ్ ల ఎ... వీరా: శరీరే 

వ. కనకాయత కుక్రూసనంబు లం -గవల నిరుపక్ళంబుల నునిచికొ ని. 

కుంతీ మపోచేవియు. : శాంతి, 1871 

"వ. అందు శౌహిణంబను పాదపో _త్తమంబు గరుడునిం గని సంభావించి" 
శత యోజనాయతంబై న మదీయ" 'శాఖీవై నుండి యుగ్గజ- - కచ్చు, 
పంబుల భతీంచి పొను్రినిన, ఆది. 2-71 

“శీ. నియతముు "౨ ౮ 

శే. సాశ్షియును ధర్మాదర్శియ సొకగ్ధవీధులు, దప్పంగాదు తప్పినను- 

నధర్మయు $ క్రీ వరుణపాశసవా| సంబు వాని(గట్టి, పాయు చేలేంట. 

నొక్కొాక డాయతముగ. నభా ౨-242, 

౨ ఆయడది దే, వి. - 
ఆయము, రాబడి. 

క. వినికి కలిగి రతీంచుచు, ననువున దయతోడిపొడి నాయతు లెల్లిక్కి.. 

గొనుచు. దగ నేలి పొగడొం,దిన రోజున కుర్వి గామధేనువుగా దే... 

షర. 1-41 

కం వినుమొక కుంచెడు ధానగ్రము, దన కాయతి గల్లు నళండు దాని. 
కొనంగినన్, ధనకోటి గల్లువాం డ,ద్ధన మొసంగిన నొక్కరూప - 

త_త్తతృలముల్. ఆను, 5-211: 

fF, 

ఆయతి* నం. వి, ఇ. త్రీ" 

1. శోంబోవు ఫలితము. 

క ధృతింబూని _ద్రవ్మాచర్య,[వత 'మున్నలతి( చాల్చితిని (ధువంబుగ " 

ననప,త్యత యైనను లోకము లాయతి( బెక్కులు గలవు నాకు- 

ననుళావరిములై_. ఆది. 4-189 

2 కారొగ్టము, పని. 

. చ, == విధిద్భష్ట్ విశిష్ట పూజన్యాయతికి ననర్హ్ము నద్దుడని య చ్వ్య్యుతు : 

. నర్చితు(జేయ( జాడియే, - నభా 2-10 
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ఆయతికాండు చే, వి, ((/ఆయతి") 

శాజాదాయమును రడి ంచువా(డు, కోళాధ్యతుండు, 

కం ఆయతికాండు వలయు నర్కనాయకునకు వాని నెల్ల నరులుం 

_కజేటుం, "జేయ దలంతురు దా నవృఛాయకుండై కావవలయు. 

ధరణివు( డతనిన్. శాంతి. 2.868. 

నే రాజకోశన్య గోపారం, ఛాజకోళవిలో పకా, 

సమేత్య నర్వే బాధంతే సవినళ సిత స్థర జిత 8+ సం, ఖా శాంతి. స్ర్తి. 4 

ఆయత్తత సం.వి. ఆ. (స్త్రీ. 

> వకము, ఆధీన్గను, ~ 

క. భూనాయకు(డు మరలి పటుకో, పాయత్తత( దొక్క (బడ్డ యహి 

గతిం గవి సేన్, "వీరా, 5206 

మ, *.4+,వతెంచె దుర్వానుండన్, యతి యమ్ముర్లలు పాలికిం బటు 

బుభుజాయత్తతం దూలుచున్ , ఆర, 6-118 

ఆయ త్రము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. ఆధీనము, వళ మైనది, 

(కీచకు(డు)' కామాయ త్త చిత్తుండును గర్వోన్మత్తుండును గావునో జనో 

నమూవాంజు సరకు , “సీయక రవాస్య[ప కాళ విభేదంబు దక్కి 

. విరా. 2-120 

రం మోము మాయ త్త మగున్* | శాంతి, 4.68. 

క, విధి యధీనంబులు గా, కారయ విత్తంబులు పురు,షూరంఖభాయ త్త 

ములె. శాంతీ, 4. 879, 

2 జాగరూకము, 

క, నీయందు వారియందుం, 'జేయంగల మానసుల నిశేమంబుల6 

జి,త్రాయ_త్తంబుగ( "జవ్వుము, నీ యెజుంగని యవియు లేవు. 

ఉద్యో. 4-218 

(ప్రణవ వృత్తము. నీ యుల్లం బొక నియతిం గార్యం,వాయత్తంబుగ 

ననునంధింపం, జేయంబాలవు స్రీ 1-145» 

52) 
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8, జేయంఐబడినది, 

(నగ్ధర = కుముదవనీ లాంధవాయ త్త చంద్ర క్రీలీలా. విరా. 3-771 

4, సిద్ధము, పొంద(బడినది. 

ర్ ++ ంనిష్టుర నినాదా,య త్త మయి నభము పిడుగుల, మొత్తంబులు 

వడియె నగరమున నె ల్రెడలన్. ఉద్యో, 4-160 

ఆయన దే. సర్వ, ఏక (ఆ- అన) 

ఆత (డు, 

క, అతని; కాయన సెప్పిన విధంబు నభివర్షిం తున్ = 

భీష్మ. 2.281; ఉద్యో. ౫-46; ఆను. 3-880; స్యర్లా. 14 

ఆయన దే, సర్వ. ఏక. (ఆ -1- అమ) 

ఆమె. 

ఉదక[పచాన సమయంబున నాయమచేశ వింటిని. 

శాంతి. 1-7; ఉద్యోగ, 4.276; శాంతి. 1-9 

శ గొంతి. గాంచి యాయమ యడుగులకు నెబ(గి, అళ్వం 4.168 

అయము' వై. వి. (నం. ఆయుః, త. ఆయం. క. ఆయ) 

1. ఆయువు వట్టు, మగ్మస్థానము, 

శే. ఆయముల్ వొంచి దోర్టీ ల నెఅసి, విరా, 2-847 

ఆయము” నం. వి. అ. పుం. 

1. రాబడ్తి ఆదాయము. 

శే, ఆయములును వ్యయంబులు నరసి కోళ్యవంవదలు గాంచి యునికి 

రాజన్యుగుణమ. శాంతి. 8-107 

బీ (గామములనుండి వచ్చు శిస్తు. 

“గామేషమ స్వామి (గావో భాగ ఆయః శంకా. మృచ్చఘటికం 

ఆయవ్యయములు సం. వ. (ఆయము +- వ్యయము) 
శే రాబడియు పోబడియు - ఆదాయ వయములు. 

వ, వలయు పనులు వెనుక ముంద రరసి యెటింగించుటకును నాయ 
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వ్యయంబు లెటీ(గించుటకును సంజయుం జొనిపి. 

శాంతి. 1-878, &¥, 1-60 

ఆయసకంటకము సం. వి. అ. పుం. న. 

ఇనుప ముళ్లు, నూది మొనవంటి మొనదేలిన యినుప శలాక. 

వ, *..4ఆరం[గా(గిన నూనియ వోలెం 'దెరలుచున్న జలంబులు గలిగి 

యాయనకంటక దుస్స్పర్భంబగు చు, దటంబున నిశితాసిపత్త్ర 

వనంబు శోేథిల్ల వైతరణి యనుపేర( బర(గిన యేటును. 

" స్వా 18 

ఉఅయనము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

ఇనుముతో చేయబడినది లోహమయము, 

సీ, ..గురుతల్పగుం డనల|పత ప్రమైన -ఆ= ఆయసాంగనాంగ 

మాలింగనము సేసి, యైన గోని కరమునందు మేవానము ధరించి 
యంబరము(జూచు చరిగి యే,నియును జచ్చి యమము నిస్తరించు 

శాంతి. 1.807 

చ. ఆనిలజు మేని చందమగు నాయనరూవము చూర్ణితంబు స్వేసిన 

బలమావనీయు,డు. ఆశ. 1-41 

ఆయసరూపము సం. వి, అ. న. 

లోవామయమైన ఆకారము, 

చూ. ఆయసము రెండవ ఉదా. అళ. 1-41 

ఊయాతము సం. వి. అ. న. 

ఆగతము రాక. 

= ==రుకిి వృథా, యాతాయాన వివర్డు౨,డ్రై తన పురంబునకు 
మగుడ నరిగెం బెలుచన్, ఉద్యో, 4-180 

ఉఆయాతి సం. వి, ఇ. పుం. 

యయాతి తమ్ము (డు 

వ, అట్టి నవుమశకు( (బియంవద యను దానికి యతి యయాతి 

సంయా త్యాయాత్యయతి  ధువులనంగా నార్వురు పుట్టిరి. 

ఆడి, 8-04 



820 _ఆయామము., 

ఆయామము సం: వి, అ. పుం: ' 

“wh నై. ర్చ్రథముః-నిడుపుః 

వ, అం. బీర మవోవర్వత (బు 'శృంగంబులు4 ,యనేక = “యోజనా! 

యామ నిస్తారంబులు గలిగి మార్గంబున.'క డ్లపడియుండె, 

శాంతి. 6.880 

సీ. మవోద్భుతాయానుంబు, ఆను 4-429; సభా. 1-68. 

2. వొస్టపి ంచుట్క పజవు, 

వు ...శాన్ర్రవిహిత (్రమాణోపేతశవృత్తాయామంబును, ఆది, రీ. 

ఆయాసపడు మి. అ. కి. (ఆయాసము వడు, 
గ్ర మవదే, కష్ట పడు. 

“శే, అని నవోదరు లాజి నాయాసవడుట ఫోర్వమియ. 
ఉద్యో. లి-58; శాంతి. లీ-880; ఆను, 2-౨67' 

"ఆ. = ఒకట నాయానపడి యున్న దాని నీరు గగ్రోకానవిదులు. 

oo * 2.402 

ల్లో నవ్యం గాం న పరి శాంతాం దచ్య్యాగ్గాం కావల చం 

సం థా, ఆను, 66-=58&! 

ఆయాసము సం. వి. అ, పుం. 

క్షే (శమము, బడలిక, 

క, మీ యయ్య మీరు వనవాసా యాసము ని_ప్టరించి య భ్యుదయము. 
నన్, డాయుట విని ముదితుండై . ఉదో్య. 1-261; శాంతి, 1-889 

2. శ్లేళము, వ్యధ, కష్టము, 

కం దాంతుండు(. (బజ్జావంతుండు, శాంతుండు నగువాని మానసం 

 చబాొాయాస, (శాంతము గా చెమ్మెయి ని,శ్చింతుండనై యు9డుదును. 

విశిష్ణాచారా, శాంతి. 4. 381 

క, మాయారహితు( డవాంకా,రాయ త్తత( జూె పుట్టువను చెలి 

బడి నా,నా యోాసంబుల( బడు నా, జ్ఞాయుతు(డై. యాతు డింక 

చర్చింపు మదిన్, ఆను. 5.156% 
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8, ఉత్సాహము, పూనిక. 

క అనిన విని పార్గునకు నిట్లనియె నినాళ్శఆుడు దుర్చలాయాన 
ఊ,పనిబంధ ములు వలుకక, ఘననిళితా(్ర్ర ముల. బలుక(గడ 

గుము నాతోన్, ఆది. 6-86 

ఆనంద వారి (పతిలో 'దుర్భలాశ్యాసాకేప ఆని పాఠాంతర. మీయ! 

బడినది. అకాడమి నం, శో, ము=- పతులందు “దుర్చలాశ్వానజేపి 'అని 

పాఠముగా నీయ(బడినది, దానికి బలముగా పుట [కింద 

“కిం 'శేవై: దుర్చలాశ్వాసై ౩ శరైః కథయ ఇారతో 

అని మూలమిచ్చినారు. కాని ఇావిళ్ల వారి సంస్కృత ఇఛారత మున 

కించ నైర్హుర్భలాయానసై 8 శర_ః కథయ భారత్” (ఆరి. 186-20) అవి 

యున్నది. ఏ'పాఠళము [గావ్యామో పాఠకులే నిర్ణేతలు, 

ఆఅయాసితుండు సం. విణ. (అ. అ, అ.) 

' బడలిక ( జెందినవా(డు, శమ మొందిన వాండు. 

+ ఆపు డజ్ఞాక వాసాయానీతుండగు నతని నాకు ననునరింప వెరవుం 

గామింకేసి చేయునది లేక చింతిల్లుచున్న చాన, విరా&.?2-216 

జాయితము దే. విణ. (క. అయిత, ఆయత. త. ఆయత్తం) 

1. సిద్దమైనది. 
కం సమరమునకు( దగు ను,ద్యోగమున( (బవ _ర్తిల్మి రెలమి( గెఎశే 

యులు మ,త్స్యమహీనాథుండు సనన్నా,వాముశేసెన్ _దుపద 

విభుండు _నాయితమయ్యెన్. . ఉద్యో, 1-49 

ఏ సిదవలయలుపందిడినది. ఇ 
a] ' 

క, ఆశ కటంటు లాయితంబు సేయుం.డు మీ5ల్. మౌన, 182 

స్కీ అరుదాద మేలుకట్లాయితంబ్లై_ చూడ, నొప్పారి తనువగు చప్ప 

య 
౪ అలి 

నన్నాహము, సిద్ధమగుట. 

వ అటమున్న నకులుం డొక్కు యరదం జాయికంబు “సేసికొని యం 

డుట, కర్ణం 8_4 
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వ. వివిధాయుధంబులు రవణంబులుగా . నాయితంబులు నేయ [బవ 

_ర్రించు పచాతివర్గంబుల నర ంభ౭బునను. ఉదోర్ట, 4.1868 

వ. కర్టుండు దన మొన యెట్లాయితంబునేసె( గెంశేయ ముఖ్యసై_న్య 
సన్నావాం బెట్టిది. కర్ణ, 2.148 

ఆయుధము సం, వి. అ, పుం. 

శ(న్ర్రము, ఖడ్గాది యుద్ధ సాధనము. 

వ. ఆయుధంబులు నిశెపించుటయ కర్ణంబు గా6 బలకి యోాగ్యస్థల 

నిరూపణంబునకు నలుదిక్కులు0 బరికించి, 

విరా, 1-181; కర్ణ, 1-268, శాంతి. 2-880 

ఆయుధవంతు(డు సం. వణ, (త్, లీ, త్.) 

ఆయుధము ధరించినవాడు. 

క, శాంతు(డు గా కని నాయుధవంతుండై కవియు విపు వసుధేకుండు 

'వేచాంతివయిన హింసించుట యొంతయు ధరశ్రంబు [శుతులు: 

నిట్టని చెప్పున్, శాంతి. 2.15 

ఆయుధాజీవి సం. వి. న్. పుం. 

ఆయుధముబేత జీవించువా(డు, శపా9జీవుండు, యోధుడు. 

క, విను మర్చార్టకులను గా,ర్యనిపుణ మాననులు నాయుభాజీవులు. 

దృక్కును గల పనుల జనులు( గల్కరనభఘా యొక్కిండ్ల వారలై న 

జనంబుల్ , శాంతి, $-85 

ఆయుధీయుండు సం. వి. అ, పుం. 

ఆయు ధాజీఏ, ఆయుధమ. చేత జీవించువాడు శస్తాికీవు(డు, యోగు(డు. 

వ. ఆయు ఢీయ నురశ్నీతం'బై న రాజగృవాం బెట్టు సొరనగునని శంకింప 

వలదు. ఆర 2.88. 

ఆయుర్వేదము సం. వి. అ. పుం. 
వై_ద్యశ్మాన్ర్రము- ఇది అష్టాంగ పరిపూర్ణ మైనది. చూం అష్టాంగము. 

2. “ఆయః విందతి వేత్తి అనేన ఇఠి ఆయుర్వేద ఆయుః పరిమాణ 

* _మును - దెలినికొనుటకును ఆయువును వృద్ధి పొందించుటకును సాధనభూత 
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మైన శాన్ర్రుము,. ఆది బుగ్వేదాధర్యణ వేదములయందు. జెప్పంబడి. 
యున్నది. ఇది ముఖ్యముగా రెడు విభాగములు 1) కాయ చికిత్స :-. 

వ్యాధులు రాకుండ? దీసికొనవలసిన జా[గతిలు వ్యాధులు వచ్చిన నివా 

రించు మార్గములు ఇందు( జెప్పణడ ను. 2) శలగ చికిత్స :- ఇది కేవల. 

శ(న్ర్ర చికిత్స (సర్జరి 50622601) కు సంబంధించినది, అష్టాంగము ఫ్రీ, 

“రంటియం దంతర్భూతములు. 

క, అనిశము 'నేవింతుర న్మిన్ననఘా యహ్టైంగ మైన యాయుర్వేదంబున 

గమలైన వైద్యులు, నభా. 1-88 

ఆయువు సం. పీ. ఉ. పుం, 

1. ఆయుర్దాయము, జీవిత కాలము, అయున్సు. 

(ఇది సొంత మైనపుడు 'ఆయున్సు' ఆని యగును. అప్పుడది నపుంసక 

లింగము) 

శరీరం దియ సత్వ్యాత్మ సంయోగో గారి జీవితం 

నిత్యగళ్చాను బంధశ్చ పరాగాయ'రాయు రుచ్వతే- 

--చరకము- సూ తస్థానము.. 

శరీరము ఇం దియములు, సత్త్వము (మనస్సు) ఆతస్చై(జీవుండు) వీని 

శలయిక్యయే ఆయువు. వీని యెడజాళీ మరణము. 

సీ, వీని యాయువు చెగటాఆ, శల్య. 2-242 

సి అవయవ లతణం కాయు౩| పమాణంబు, 

విరా. 1-263; శాంతి. 3-88? 

2. ఊర్వశీ పురూరవుల కోడుకు, నహుషుని తండి. ఆది. 8.9? 

ల మండూక నాయకు(డు చూ. వివరము. ఆరం 4-886. 

ఆయుష్మంతు(డు సం. వీణ. (త్, ష్మతీ. త్.) 

దీర్హాయ. వు గలవా(డు, చిరకాలము [బదుకు వాడు. 

వ. దుర్యోధనాదు లాయుష్మంతులగు వారకాక యనిపల్కె. 

ఉద్యో. 2-146 

'ఆయుష్మ తము నం. వి. అ. న. 

ఆయువు కలిగి యుండుట, చిరకాలము |ఐతికియుండుట. 



శ్రవశ్వీ ఆయుమ్యము 

కం (శ్రీకుత్త్వాయవత్త త్త్వ నుధీమత్త్వప్రద కటాక్ష. (ద్రోణ, క-1 
ఆయుష్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆయుర్వ్యృద్దిక రము. 

ఆయుష్యం విలివోన పన్తునముదాయంబు, ఆది, 8-11 

వీ అ. న. 

చీరాయుర్ణాయమ, చిరకాలము (బదుకుట= 

"మ. జనులు నిత్యాయుష్యులే చెప్పమాం 

శాంతి. 1-224; ఆర, 8-280 

వ. నీ యాయుష్యుంబునం దర్భం బిక్కన్య కిమ్రనిన రురుం డట్ట 

చేయుదునని తన యాయుమ్యంబునం దర్భం బక్కున్యక కిచ్చిన, 

అది. 1-150 

(ఇక్కడ శపించిన ఆయువు అని స్ఫురించును) 

ఆయోదితము సం. విణ. (అ ఆ. అ.) 

కూర్చ్ప(బడినది, చేర్పంబడినది. 

కం భాయ “వుల నియతవృ్తి తి మనో యం|తణ బొమల నఢుమ 

నూల్కొలిపి విచ్వేస్టాయిత శరీరుండై మూ,న్టా యోజితమ.లుగ( 

జేసి య త్రల(కేశ్చెన్. శాంతీ. 4-165 

అయోధనము సం. వ. అ. న. 

యుద్దము, 

క, ఆయిరువురు నొకతలయొ, యా యోధనమునకు నడచునట్టిద 

యేనిక్క్ వేయేల మనకకా చె దు, రై యే కాణి చా(క, వారునకై_ 

నన వళ మే, ఉద్యో. 2-151 

ఆర అవ. 

ఆరా - సంలోధనమునందు బవువచనమున వచ్చు ఆగమము. 

క, మునులార నన్నా విధియేమని పుట్టించె నట్టు లయ్యిడు(గాక. 

ఉద్యో. 82315. 

చ, నృపులార చూళచితీిం శల్య. 2.994; ఆర. 5-177 
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ఆరంభకుడు సం. వి. (అ. భికా. అ.) 

ఉపకమించువా(డు, యత్నించు వా(డు, 

కొ, సర్వారంభక. థీమ్మ. 1-805 

"ఆరంభణము సం. వి, అ.న. 

 ఆరగాభము, ఉప|కమకు. 

క. బహు య, జ్ఞారంభణ మాచరింపు మఖింహితముగన్. 

శాం8. 1.105 

“ఆరంభము సం. వి. అ. పుం. 

1. ఊప కమము, 

శె ఆశుంభ _త్కియాజ్డాన మా క్యారంభ పతికూలవాగరహిత ౦బు. 

విరా. 2-209; ఉద్యో, 4.68 

2. ఉద్యమము, | పయక్నము. 

క. ...ఆరయ వి త్తంబులు పురు,పారంభాయ త్తముఠె. 
శాంతి, 4-978 

క. ఆరంభ రహితుం బోందునె, యారయ సంపదలు హీనండయ్యును 
బురుషుం, డారంఖథ$ీలు(డయి యకృ్ళ,శారంభుల నోరు నెంత 

యరికుల నయినన్. నభా. 1.122 

శీ పని, కార్యము, 

క, మీశేమి సేయుదురు దై ,వారంభముగాక శుభము నకుభంబును 

సంసారుల( దనతన తతీన ని,వారణ భొందంగ మాన్పవచ్చునె 

వానిన్. విరా. కీ-227 

క నారాయణ గోపాలుర్క భూరిపర్శాకములం గురువిభు(డు గొన 

సం|గా,మారంభ రహితు సన్నుం, గోరికొనుట నీకు మేలగునె 
తలపోయన్. ఉద్యో, 1-85; శాంతి, 6-818 

వ. అని యందజు దమలో విచారించి యధరాశ్రరంభంబునకు సుము 

ఖులు గాకయున్న( గ(్మదువ కోపోర్దీ పిత ముఖమై ఆది. 2.85 

ఆరంధించు సం. స, కి, 
మొదలు పెట్టు. 
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ర్, .కిరాతబిలము నమ గాాటో పమున. గవిసి వివిధ ధృనాపసారణ- 

మాచరీంప నారంఖించెన్. “ మౌన, 1-184 

ఆర కము నం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఎలి నె నది, 
6౬ టా 

సీ ఇాకమాంగు నా ర_కజలరువానే[తు. ఆర. 7-456 

ఆరగించు దే. స, కి 

వీన్కు భుజించు. 

స్రీ ...వుండరీ కాతుండు, దమ్ముండు. చాను నుత్సవ మెలర్చ. 

శే, సరసరంజక మవానీయ నం పయోగ, మగు చతుర్విధవ్భా ద్యాన్న 

మా రగించె. ఉద్యో. 8-229 

ఆ. ఏమినేయ( దలంచితేని నీ వక్కట, యారగించి చేయుమయ్య 

యనుడు. ఆశ, 1.54; ఆ శం 1-44; ఆర, 8-108 

ఆరచితము సం. విణ. (అ. ఆం అ.) 

చక్క(గా నిర్మింపబడినది, 

వ. హిమపడదచల కందరా రచిత రత్న వేదికా తలంబున సింవోసనా 

పీనుండయి, ఆది. 7-270 

ఆరటపెట్టు చే. స, కి. 

తపింపంజేయు నాధ పెట్టు, 

చ, =..విషమె త్తి కోలీ యది యంగము వారటపెట్ట నన్యుం, గినిసిన 
యట్లు మీందు పరికింపక యమ్మెయి నీవు పాండునందనులకు 

జెట్టి వై వాదయశాపము వచ్చిన బల్కె దొండులన్. 

ద్రోణ, 4_209 

ఆరటము దే. వి. 

1. పరితాపము, వంతాపము, వాధ. 

_ లయ[గాహి :...వారలును బోరంబడి 'నెత్తురులం, గూరుటం గరం 

'బెడంవ కారటము సేయన్. స్రీ 2-6 

తే. ఎగ్గతంబునం గారగ్గి. గాలెనెబ యనాథయె దీనికి నంశరంగ, 

మల(దురక తల్లడిల్లిక యారటమున్క నుడుక కలమటంబడక 



ఆరబము 8627 
ది 

యెట్టుండు చెపుము, ఆ శం 2_168 

2. లభింపని వస్తువునశై పొందు జాధ, 

సీ, తనికెడు నారటంబున నంతకంతకు, వెమ్ముచు నునికికి విడుమర 

యును. విరా. 2-815" 

ఆరణేయము సం, వి. అ, న, 

1. సంస్కృత ఛారతమునందలి 100 పర్యములలో 4లివ పర్వము. 
ఆది, 1-32 

లి. అరణి వృత్తాంతము, ఆర. 7 గద్యము. 

ఆరజేయుండు సం, వి. అ. పుం. 
అరణియందు( బు ట్రనవాండు, శుకు(డు. 

వ, .+.అయ్యాార ణఇయుండు నిజా శ మంబున నున్న తం డిపాలికిం 

జనుదెంచి, " శాంతి, 6-257 

ఆరణ్యకము సం, వి. అ. న. 

ఆరణ్యమ. నందు బఠింప(దగిన వేరభాగము. చూ. వేదము. 

తే ......ఆత( డారణ్యకోద్లీ త మైన వాకస్ర్రనంచయము వివ్లగుటిచి 

పరించె నధిప, కాంట్ 6.637 

ఆరణ్యపర్వము సం. విన్, న, 

మవాభారతమునందరి మూ/డవ పర్వము. ఆది. 1-89 

చూ, మవోభారతము, 

ఆరణ్యము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. అడవికి సంబంధించినది. 

స్కీ ఆరణ్య దేళ సంచారశీలి. శాంతి. 8.177 

పే అన, 

సంస్కృత భారత మునందరలి 100 పర్వములలో 78వ పర్వము. ఆది, 1-92 

(పాండ వారణ్య గమనమును గూర్చిన కథ) 

ఆర బ్రము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అఆఅరంభధింప(బడికది, మొదలు 'వెట్ట(బడినది, 
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క. కారణముల వలన! గృత,| పారంభంబై న కర్మ మఎచితగతికిం, 

గారణమే క_ర్తవ్యత్య్వారబ్ద (కియుల యట్టు లనఘచరి తాం 

| శాం, రీ=287 

క, ఆ|కం,దారవములుడి7 బంధు జ, నారబ్దమునైైన యనునయోౌ 

లాసములన్. ఆశ. 2.150 

ఆరభ్యమాణము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఆరంభింప(బడుచున్నది. 

సీ. ఆరభ్యమాణ మవోధ్వరు మనుచరి తు. ఆది. రీ=రికీ 

ఆరయు దే, న, 18. అరయు (క. ఆరయు, త. అరాయ్) 

1, వెదకు 

ఉం ==. కీచకు( డవాంకృతి ముంగలిగాగ మండపా, భ్యంతరభూమిం 

బొచ్చి తతీయంజని యార సి నెజ్జ గాంచి య్య త్యంతముదావహం 

బగుడు నందు రయంబున( గేలుసాంచినన్, విరా. 2-881 

ఊఉ. ఆఆంబురువాంబులం గలయ నారసి చొచ్చి యొకండు నాళసూః 

(తంబున నున్న యిం|దు( గని, 

ఉద్యో. 1-188; మౌన, 172; ఉద్యో 8-291 

కొ. ...దాని య|గవిటపం బెక్కి నీరారయుచున్నంత ననతిడూరం 

బున ఆది. 6-171 

2, ఆలోచించు, విచారించు, పరిశీలించు. 

క, భూరి భవత్కారుణ్య, శీ రాంబుధి నాదు తుచ్చ చి. తంబున వింపార 

మహాతముగ నునిచితి, వారయ నచ్చెరువు గాదె యఖలాండపతీ. 

విరా. 1-20 

క, వారెల్లను భవదీయ, సాగబలము గారణముగ సౌఖ్యంబున ను, 

న్నారమని పలుకుదురు నిజమారయంగా నట్లుకా దె యది జన 

నాథా. ఉదోన్ట. 2-26 

ఉ ...ఘూవర రెండు చెజంగులందు నీ, కారయ( బథ్య మేడి యగు 

నవ్విధ మేర్చడ నిశ్చయింపుమూ. ఉద్యో. §-284 
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చ, ఆరులను మిత్రులం చెలియ నారయు చెంతయయు సోత్ము కృత్య,మః 
'వ్వెర వతిదుర్హంభంబు. a శాం, 8-227 

ఉ, సారమతిం గవీంద్రులు (పనన్న. కథా కలిశోర్ధ యు క్రీ కోలో నారసి, 

' మక్సృేలునా. “ఆది 1.265; ఆది, 6-236. 

8. కాపాడు, కనిపెట్టి చూచు. 

చ, ౪౭ నీ గురువు( భొల్తి తగం గొని యాడు మెట్లు నె,'వ్పె నటుల 

భ క్రిమె నడవు పంవినలారంగ గూడు గూర చం దనకునుమాదు- 

లున్ నడవి తప్పక యారని గారోవింపుమా. విరా. 1-లిర్2: 

కదయ వీచే నుచ్బాదితు, లయిన సుతులు ద మెనితుంగునంతకు 

ఖీష్కుం, డయనయళాలి సమర్జు౦, డయి చేకొని రాజ్యభార 

' మారయుచుండున్ + ౨. అది, 4-200: 

4, యోగ షేమములు వివారించు, 

కం *.కిమ్మ్మీరవై ర యేన కఠఅంచెదన్్ రూవునెడంగ నిమ్మైనలను, 
భూపతి నరయంగ నీవ పొమ్మనియె నృపా, కర్ణ, 8-27 

ర్ చ్యారవతి నుండియును నిట, యారసి యుండునది చాన వాంతక 

లోకా ధార సమీపస్థుండవ, దూరంబున న్గుండియుం జతుర్చుజ 

' మాకున్. నభా, 2-82 

ర్, కనుగొను, శరిసికొను. 

వ, (పన్లోదుండొక్క యెడ నొక్కురుండ యానీనుండై యుండ నిం|దుం. 

డతని యంతరంగం బారయ వేడి చేరంబోయి. 

ఇాంతీ. 4.869; శాంది, 1-215; శాంతి. 6-842 

ఉ. ఆంబురువోకి వచ్చు తెర వారయ( గీచక ముఖ్యు' డవు చెల్లం 

బుగ(6 జాచి, విరా. 9.113. 

6, పరీజీంచు, శోధించు. 

క, అరయ చెందును గౌరవ,భారం లెడలంగనీక పాతి వశార్టాచారము- 
మె వర్తింతుర్కు నై ళం ధీ జాతివారు సౌజన్యమునన్. 

నిరా, 1.112 
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ఉ. ఆ(డుదనంబు నిక్కుమున కారసి చూచిన లేదు వుంన్త్వముం, 

బోడిమి దప్పియున్న ది, విరా. 1.288 

చ. ఆనపుడు (వాహసాణ (పవరు డల్లశ నవ్వుచు నిన్ను నారయ, 

న్న్శనమున వేడ్కవుట్టి నరవాయక వచ్చితి నేను ధర్ము(డన్, 

అక్వ, 2.95 

“7, అడుగు, (పళ్నించు. 

క, మీరెతి(గిన( జెవు డీతని, వీ రెజు(గనియట్టుల నం బచెంపారంగా, 

కేరంజని యల్లనీ యొక డారసి యొజుంగంగ వలయు నను 

సమయమునన్. విరా. 1-260 

“8, పాటించు, లెక్క నేయు. 

చ. ఆన విని యిందు డిట్లనియె నగ్నికి నిమ్మరివోయి చెప్పు మ,జ్ఞన 
పలితోడ నా పలుకు సమతి; జేయక తక్కెనేని నే బనిచెద వజ 
మున్ జమునిపాలికి నన్నరనాథు వేగమే, యనుచుట కింత యొల్లి 
డ మె యాతనికిన్ మనయాజ్న యారయన్. ఆశ. 1-81 

ఆరవము సం. వి. అ. పుం. 

ధ్యని. 

తే, కాకఘూ కారవస్ఫూ ర్తి. ఏ. 1-162 

కరా అప 

ఆర, సంబోధనమునందు బవువచనమున వచ్చు రూపము 
వం ,..వారలెచ్చోట నుండి రచ్చోట యేను బుణ్యలోకంబుగా.6 దలం 

చెద నయ్యెడ కనిచి వుచ్చుల డనిమిమవర్యులారా యని పలికిన 

నప్పాండవా[గజుతో నద్దేవమును లిట్లనిరి. స్వర్గం 15 

మహిత బోధనులారా, స్వర్గ. 87 

సం యమీం| దులారా. స్వర్గ, 89 

ఆరాధకుడు నం, విణ. (అ. ధికా. అ.) 

ఆరాధించు వాడు, హాజించువాడు. 

శ వ. ౪ఎలింగమునందుం బూజించుట యరఠర్చయంచదారాధించుట కంశు 



ఆరాధించు 681 

ననేక గుణంబు లెక్కడు గావున లింగార్చనపరులగు వారల నళ్చా 

రాధకుండ వగు నీకు నెట్టు జయింపవచ్చు. 
(దోణ. 5-410; శాంతి, 8-1 

ఇఆరాధనము నం. బి YY నం 

1, పూజ ( చేవతాదులకు) 

వ, ఆని పూని యీ దృళంబులగు పుణ్య పబంధంబులు దేవసన్నిధిం 

(బళంసించుటయు నొక్కయా రాధన విశేషంబు. విరా, 1-81 

వ, కృష్ణుండు భక్త పరతం్యతతంజేసి యుత్కృష్న చరితుల యారాధ 
నంబునకు భాజనంలయి భోగమోతంబులు గరుణామయ కటా 

తంబుల నొసంగు, శాంతీ, 4.206 

8, నంతోమ పెట్టుట, తృ ప్రిపటచుట, గౌరవము. 

వ. (పాంచాల మహీవల్లభు పంచిన భూ దేవుండు) వారివారి మందిరం 

బులకుం జని కని సముచిశాలాపంబులం [బసన్నచిత్తులం జేసి దుర్యో 

ధను సందర్శనంబును నిర్వర్తించి నిత్యనిపుణా రాధనంబున ధృత 

రాష్ట్ర నథిముఖుం గావించి. ఉదో్యోం 1-280 

ఆఅరాధనీయము సం. వీణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆరాధీంవ(దగినది, 

పీ _౨.౨నారాయణుండను ముసీం దు, బవరి కా శమముల భక్రిమె( 

గొలిచి నారదుండెద్ది సిద్ది శా రాధనీయ మానతి యిమ్మవ్న, 

శాంతి. 6-849 

ఉఆరాధించు నం. స. (కి 

1. నంతోషవఅచు. 

వ, అమ్మవారి చిత్తం ఖా రాధించి యర్జునుండు, (దోణ. 2-820 

వ, యుధిస్టి రుండు వరిష్ట (వభువుల చిత్తంబు లారాధించి సర్వజన 

సమితంబుగా సమరోత్సావాంబునేసి, 

ఉద్యో. 4-115; ఉదోర్ట. 2-106; ఉద్యో. 8-282 

- 2. అర్చించు, పూజించు. 

వ, నిశానమయంబున నుప [శతి నారారించిన. ఉద్యో, t.171 
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వం బుగ్యజుస్సామంబుల' నా[తిధాముం (పోస్తుతించి నునంబుల నారా. 

ధించితిమి, శాంతి. 6.416; ఉదోస, జి.262. 

శే. యజ కీలు సోరోధించునటి విషు డిషచాయి, 
వ అట ౯౪.ల WE ree 

ఫాంరీ, గీ 922; శాంది, 1.247" 

లి. నుతించు, స్తోత్రము నేయ, న 

వ, పార్టీవుండునుం దదనురూపంబులగు నాలాపంబుల నారాధించినం. 

(బనన్నుండ్రై 'సనత్సుజాతుండు, ఉదోగ్ట. 2.106: 

వ. అని మజియు' నతస్రింత వినయవాక్యమ్ముల నారాధించుచుం డా. 

నిట్లు కృశావోరుండై. న వారీకి, ఉద్యోం ల్రీ-222; ఇాంతి, 6-20$8 

శీ. అను యగ వాము నంపాదించు. 

సీ, ప్రబలుని జేరి యారాధించి యాతని చేనతోడుగ నరి( జెజువ,' 

వలయు. శాంతి, లి-06.. 

ర్, కొలుచు. సేవించు 

క, విను భక్తి కియు వెటపు గలిగి, యనుజన్ఫులు ెద్దవాని నారాధిం) 

పన్, జనవర యతండు దమ్ముల, గొనియౌడన్, “సిరికిం బట్టగుదు. . 

రుజ్జ్వలు లై ఆను 4182: 

సీ, అతని వారాధించు టన్మదీయ -ఆ- చి త్తముపకు( (బియము. 

ఆశ, 1.10: 

ఆఅరాధితుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అ..) 

ఆరాధింపంబటినవాండు. 

క. వారలు దురో్యోధ నుచే, నారాధితలుం ఆర. 1-279 

ఆరాధ్య సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

ఆరాధింప(ద గినది, పూజ్యు రాలు. 

కం లోకో త్రరచరితుండగు, నాకావ్వుతనూజ నీకు వారాధ్యమా, 

నేం శాకట భూసురకన్యక,నీ కట్టిన మైల గట్ట నేర్తునె యనినన్ . 
ఆది. 8-185 

ఆరాధ్యము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆరాధిరహందగినద్హి పూజింవ(దగినదిం 



క్ ,=.భార తమను సేరంబరయగు పంచమ వేదం, వార్గాధ్యము, 

విరా, 1l- 117; శాంతి. 6.849. 

ఆరాధ్యుడు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) చర 

'పూజింపందగిన వాండు, పూజ్యుండుం 

క. లో కారాధ్యుండు సెప్పె. శాంతి. 6-588; విరా, 1-82 

క, మీరలు నా పితృ దేవత, లా రాధ్యుల రేను మీకు నాతస్హజుండ. 

ఆది, 2.148. 

ఆరామత సం. వి, ఆ. స్రీ. 

ఆరామత్వము, రమించుట. 

అ. వేత్తల నవారు వివరించి యన్యోన్య, బోధకత్యమనం' |బభథూత. 

సౌఖ్యు, లగుచు నంతతము శివారామతా నిరూ,ఢాత్ము లై 

చదింతు ర ధిపముఖ్య, ఆను, 5-400; శాంతి, 8.484 

ఆరామము సం. వి, అ. పుం. 

1. ఉపననమ్ము తో(ట, ఉద్యానవనము. 

వ సింవాబలుండు......మనో వేద నాపనోద నార్ధంబి మందిరారామ.. 

భూమికిం జని. విరా. 2-802: 

2, వనము. 

వ. అది నువోవాత నివాత విటపంబై న యారామచందం బయ, 

కర్ణ, 2-279: 

8. [కీడనము, వివారణము, 

క కామ కో ధాద్య్ధతులగు, నీమానసవికృతు లుడిపి మేకాంతగువో- 
రాము(డవై నిను వెదకుట, సూ మేలు. శాంతి. 4-10 

ఆరాము(డు సం. పిణ. (అ. ఆ. అ.) 

వివారించువా(దు. 

క ధర్మ్భారఠాము(డు సంతత ధర్భ్శసఖు(డు, శాంతి, ౨5-205. 

ఆరావము సం. ని. పుం. 

ధ్వని, (మోత. 

53) 
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భుజాస్ఫాల నారావములతోడ, ర్ గ్గ ౨ 1-78 

ఆరికవియ్యము కే, వి. (పాఠాం) 

చూ, ఆరుగ బియ్యము. ఆను, 8.194 

ఆరు' దే, అ. కి 

1. కలుగు, జనించు. 

ఉ కౌోగవకోటి నేం బొదివి [కందుగం. గయ్యమునేయ గర్హం డా, 
భూరమణున్ వడిం గదిసి భూరిశరంబులు మేన నింప న్కొవ్వాకుట 

యుం దొలంగె నత( డావావ రంగమునందు లేడు కర్ణ, ర-2! 

కం కౌరవులుచేయు నవమత్కి కారణముగ6 గోవమెత్తు కర్ణుని వద 

_ వాంభోరువాము6 గను(గొన శమ, మారున్ చావళముగాక 

యంతన బుద్ధిన్- ఇాంతి. 1-18 

(భీముడు గాంధారితో) 

. తలపోసి చూడంగ ధర్మ మయ్య నధర్మమయ్య నేయ [జాణధయంబు 

కతన, నట్ల సేసితి గృపయాఠ సై రింవుము. ప్రీ. 1-167 

చ ఒప్పు, (ప్రకాశించు. 

మ ధపళాళ్వంబుల(బూని కేతన కవీం్యదన్ఫూ ర్తి మాన్తాండమూ, ర్తి 
._ విడంబింప(గ. జ|కగాండివధరుల్ దేజోశుయా కార వై_,భవ 

మారం దనమై వెలుంగ నతిదీ ప్ప_బైన శేరొచ్పె. ద్రోణ. 1-128 

శే, ధరణి దుర్భ్శభమగు నవచాత వర్శ,మారం గలుగుట నర్దునుడం(డు 

నన్ను. విరా. 4-146 

చ, పరు విసీతిమై నెణి.గి బాంధవమారంగ నల్ల నిట్లనున్, గరు 
డుండు అను 1209; ఆమం శ_620; ఆరు అ-శేఓిరి 

| 

శి, అతిశయిల్లు 

= మ, తనకోదండము ఖండితం బగుడు( |గోధంబార మందాకినీ, తన 
యుం డప్పు. విరా. 6-178 

ర్ం (దుపద నృపాలుని దవళా తప మృస్త్రంబు లెచొటుూ+ దా(కక 

జిగియ్యరి పొలిచె శారదచం (దుం; డుపమాపా|తంబుగా (గ నుర్వి 



ఆరు dB 

యను దివిన్, (స్రీ 2-147 

తీ నిండు, పూర్ణ మగు. 

క. ఆసి తను నుల్లనమాటకు(, గినిసీ యినతమాబజు( డేను (గీడి నిచట 

మా,ర్కొను వీ(కఈ6 గన్నులారం, గను(గొనుమీ నిలచి యనుచు 

గవిసెం జెలుచన్,. విరా. 5-182 

క. వినుము శెలియలగ 'శ్లేషం,బను దోసఆ పార( బర(గి యవయవ 

ములు బజా,డ్యనిరూఢంబులుగా( జేయును లోపలి బయలునెల్ల 

నొయ్యన కప్పున్. wy 1-171 

శీ. తనియు, తృప్తి పినొందు. ' 

ఉ, కాపున ఖారతామృతము కర్ణ పుటంపుల నార్వ్మ గోలి. 

విరా- 1.80. 

క మున్నును నేం గారణముగ, నన్నియిడుమ లనుభవించి రనుజులు 

వీరిం, గన్నారం ఆ జూతుంగాని జృగన్నుత ఖీష్మునకు. గోలుగానీ( 

జాలన్. భీష్మ. 8-279 

ఉ. నా మనమార దీని. గని నందము. బొందితి నింత సాలు. 

సౌొప్తి, 2.99 

“రి తీలు, ఫలించు 

కం నాశాయణ సౌవోర్జోోచారత్వవిభూతి ఘున్న తనకు గలిమి 

న్మన్నారాయణుని మనోరథ, మారం బూరించె శంకరాంవికల 

కథన్. అను. 4.414 

(సంద ర్భానుసారముగ దీని తుమున్నంతరూపము నిశ్శ్ళషముగా, 

నిండుగా చక్కగా, బాగుగా, సమృద్దిగా మొదలగు నర్భములనిచ్చును.,) 

ఆరంగన్ ;= (1) నిశ్శేషముగా. 

సీ ఉదధిలో నున్న యత్యుగ నిపాదుల నారంగ మింగిన ఘోరవీర 

.వరు(డు. ఆది. కీ-00 

శి. [పియకుగా, సంప్రతి శు 

క, చాారవతి కేగి యర్జును4 డారతఆగ సుభ ద( బెండ్లి యై వచ్చి, 

ఆది, 8-16 



ఆరం గాగు 

_*& ఆరంగూర్కు ఆర(గూరు. 1 నిండుగా: 

ఉ. ఇట్లుక్కివుడైన నీకొడుకు నుల్లము నున్నటు లారంగూరునే 
(నిండుగా 'నెజు వేయు) ఉద్యో. 2-62 

2. బాగుగా, 

తమ్మునిదెస కూరిమి నారంగూరిన వగవెంపున,. 
దోణ, 2-187; శాంతి. 8-846: 

(బాగుగా. గలిగిన) . శల, 1-887; స్రీ 2-150 

ల; పూర్తిగా 

పౌరులు వంత నారంగూరి, ఆ ళం 2.12%: 

ఆరం(గాగు; అరంష[గాగు పూర్తిగా బాగుగా 

వం ==, ఆరం] గా(గిన నూనియవో లం "దెరలుచున్న జలంబులు గలిగి, 

సర్గః 18: 

ఆరంబండు; ఆరంబండు 1, పూర్తిగా, బాగుగా 

ఆర(బండిన పండ్లుగని. శాంతి. 1.160 

బి సమృద్ధిగా. 

తే *=,ఉ త్రర కురుభూము లార(బండియున్న యవి. ఆశ, 4-285. 

(ఇది కొన్నివట్ల నర్భవిశేషము లేకయు గొన్నిపట్ట నర్థవిశేషము కలిగి 

యును గొన్ని పదములతో(గలిసి శబ్బపల్లవమగుసు) _ 

పొంగారు = పొంగు, ఉదో్యో 4.౨206; తనరారు ౫: తనరు విరా, 1-162;. 

చెలువారు = చెలువొందుం (దోణ. నీ_187; ఎకలారు = అలీశయించు. 

విరా. 2-85; తెగటారు = చచ్చు, నశించు, శల్య. 1-89 

ఆరు! దే, వి. 

రోమావళ్కి నూగారు 

సీ వెడవెడ నూయగారి వింతయై యేర్పడు -చేరని వళులలో నారు: 
నిగుడ. విరా, 1-246. 

ఆరుగ దే, ఏ. 
ఛాన్యవిశేషము, ఆరిక. 



ఆరూఢము' 887 

క. ఉటవగు నారుగపంటలు, గొటియల పొడియును 'దజచగుం బురు 

షులకుం, 'దెజవల చుట్టము లయ్యగ, రెఅ చియ భుజియింతు రర్థి 

నెల్ల జనంబుల్ . (ఆరిక అని పొశఠాం) ఆర, 4-295 

అరుగవియ్యము దే, వి. 

ఆరుగ ఛాన్యము నుండి వచ్చిన బియ్యము- ఆరిక బియ్యము, 
ఆ పూరి పంట | పాలు నారుగబియ్యంబు, జంబువున ఫలంబు (శొద్ద 

కృతికి, గావు తుమ్మ నేడ్వం గాదు (ఇొద్ధ డ్రియా,చరణ నమయ 

ముల |బశాంతి వలయు. ఆను. 89.194 

(ఆరిక బియ్యము వ పాఠాం) 

ఆరుణీ సం, వి. ఇ. పుం. 

ధృత రాష్ట్రని నర్చజాతి వాండుం ఆది, 2-212 

ఆరూఢ సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1 ఆథిరోహించివదిం 

కం ముద రాజవుతి పతిళోడన చితారూఢయై యగ్నిశిఖల నధిగత 

(పాణయయ్యె, ఆది. 5-146 

2. చేర్పంఅడినది, కూర్చ (బడినది, ఆను. 8.209 

ఆరూఢత సం. ని, ఆ, స్రీ: 

నిరూఢ 

ర ఘోర్యాస్త్ర శ న్ర్ర విద్యల, నారూఢత మిగుల నిపుణులై ర కుమా 

రుల్, మీరలు వీరల విద్యా,సారము నను చెఖుగ వలయు భవ 

దీయ నభన్. ఆది. 6.58 

(ఇది అకాడమీ నంము (వతి పాఠము) చూ, ఆరూఢము, 

ఆరూఢము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1, రూఢియెనది. 
క, వ్యాసాది ముని|పో_క్త మృహానందర్భా పమేయ తారూఢ - గుణో, 

ల్లాసా, ఉద్యో. ౫-888 

2 మిక్కిలి (పసిద్దము. 
అ 

క,' ఆరూఢయళః। పరమోచారా. శాంతి, 6-98 



886 ఆరూఢుడూ 

శి. పొండింప(బడినద్కొ చేర్చంబడినది, 

క మేకువు మణులును, వారిధి వారికణంబులును సొన్నువడువగు* 

గంగా,స్ఫార గుణంబులు దగు సం, ఖా్యరూఢంబులుగ ౯జే(త 

యతుల వివేకా. అను, 92.129. 

శ. సంపా_వ్రమ్యు పొంద(బడినది, 

వ అట్టి విచ్శిత వీర్యు' నారూఢ యావనుం జూచి. ఆది, 4-197 

5. ఆరోహింప(బడినది, ఎక్క (బడినచి (రథము మొ.) 

వ, తొల్లి తారకానుర నం[గామంబున నిం చారూఢం బయినచాని. 

నిం|దువలన వసువను రాజు వడసె వాని వలన బృవా[ దథుండు 

వడనె నని తద్దివ్యరథ [పఖావంబు నెప్పుచు, సభా, 1-216 

వీ. ఈ న, 

ఆరోహాణము (వావానాదులు) 

క. ఘోళానన్త శన్ర్రవిద్భల, నారూఢములందు నివుణులైరి కుమా" 
రుల్. ఆది. 6-5 

(ఇది ఆనందవారి పాఠము, అకాడమీ నం,యము పాఠము ఆరూఢత= 

చూ. ఆరూఢత) 

ఆఅరూఢుండు సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. అధీరోహించినవాండు, ఎక్కినవాండుం 
ఆనేక యోధవీరులు వివిధ వావానారూఢులై . విరా, 3-149 

2, పొందినవాడు. 

కం వారలు లింగాధిష్టానారూఢుంగా నొనర్చి యర్భించిలి భు వ్యూ 

'_శాధనవరులై. మును, గౌరీపతి. నతులనియమకల్పన వెలయడ్. 

[దోణ 5-417 

అరూరి సం. వి. ఇ (ప్రీ. 

నిరూఢ, 

మవో(నగ్ధర :- కంఠ తుటన విలననారూఢి నవ్వి పు. డొచె పన్ 

పౌ్తి. 1-189 



.ఆరోహించు 99: 

ఆ౮కుండు టె, వి, (ఫం. ఆరడుక,  ఆరతీక!& (పా. ఆరక్ష్టో 

పా, ఆరఖ్కకో) 

[గమకజుకు(డు, లలారి 

వ. ఆయ్యా ళమంబులో డాగినవారి వెనుదగిలి వచ్చిన యారెకు: 

లమ నిం గని శాజధనా పవోరులై న చోరులు నీయొర్డన పాటిరి. 
ఆది. 4-281. 

ఆరోగ్యము సం. వి. అ. న, 

రోగము లేక పోవుట, నీరోగము, స్వాస్థ్యము. 

క్ (శ్రీ వాగ్విథ వారోగ్య, (పావీణ్య పాభ వాన్నభావ మహిత, 

పౌ ఖాస్టవవా పదస్మర ణ, ఉద్యో. $1. 

ఆరోపించు సం. సం (క. 

ఆరోపణము చేయు. 

వ. అచ్చితియం చాళవంబు నారోపింపం బనిచి. మౌన, 1-146 

ఆరోపితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఆరో పింవ(టడినది, చేర్ప(బడినది. 

ఆ. ఆగ్ను లాత్మయంద యారోపితములుగం జేసి. శాంతి, 6-272 

ఆరోహకుండు సం. విణ. (అ. హికా. అ.) 

ఆఅధిరోహించువాండు, ఎక్కెడివాండు. 

గజారోవాకును. భీష్మం 1267; (రోణ, 1-280: 

ఆరోహణము సం, వి. అ. న. 

ఆధిరోహించుట, ఎక్కుట, 

వ, ...రథారోవాణంబు సేసి, విరా, 4-49; శాంతి, 4-140: 

ఆరోహము సం. వి. అ. పుం. 

ఎక కీ 

వ. ...తపో చాన ధగశ్చి శమ దమ రహితులై న జనులకది దురారోవా- 

ణంబు ఆర. $-96. 

ఆరోహించు సం. న. |. 

ఎక్కు, 



840 అర్బీకవర్యతము 

' వ న్వర్గం జారోహించి యశైటి నెలవుల నిలిచిరి: స్వర్గ. కి 

"ఆర్బీతపర్వతము నం. వి, ఆ. పుం. 
చ్యవనుని తపోమవా త్త్వ్వము (వకాళించు ఒక కొండ. చూ. ఆర. 8-197 

ఆరు" దే, అ. |కి. ఆయుచు 
1. అఅచు, బొబ్బ వెట్టు, ఘోషించు. 

చ, ...|తిగర్తు లెంతయున్, రయమున గోవులంబొదివి రకుకులొక్కట 

నార్చి తాశినన్, భయధ మవోన్త్రశ(న్ర్ర పటుపాత పరంపర దుక్మి 

యుద్దతిన్, విరా. 3-188 

ఉ. ఆశ(డు భండనం ఐనిన నార్చిన మూశెడుశేర్చు. ఉద్యో. 2-225 

కం కలయ నసిమువలదండం,బులు గొని కాంపిలస్ట నగరమున జను 
లెల్లన్, నలిలేంగి యార్చి కౌరవ్కబల సుథటుల( బొడిచి. రాజి 

బడలు వడంగన్, అడి, 6-71; కర్ణ. 8-274 

2, అపవాసించు చు(బలుకు. 

క. వనులని యార్చుచు మము న్యుల్ణ్లసమాడిన ధర్భహీనులను నృప 

ధర్మం, బెక(గంగ నేమిదె యివ్పుడు, పనులని యా ర్చెదము మగుడ 

బంధు దోహీ, . శల్య 2.280 

ట్లో. గాశ్తారితి పురా మంద | చౌపదీ మేక వాననమ్ 

యత్సభాయాం వాసన్న సారం స్తదా వద సి దుర్భ శే. 

తసా్యపవోాసస్య ఫల మదగ్టత్యం సమవావ్ను పొ, శలగ్ట. 60-4-58 

ఆర్చు" ఆరుచు, చే. స, |క్రి, (ఇ/ ఆడు) ఆడంజేయు 

1. చలింపంజేయు కదలుచు, విదలించుం 

(థీషమ్మపాటు చూచి) 

శ్కే కాలుసేయార్చుటలు లేక కన్ను(గవల, న|శు లొలుకంగ6 జి త్తంబు 

లడల6 వాండు,నూనుతతి. జూచుచుండిరి గాని యించు,క యును 

గడ(గరు మనవారు గయ్యమునకు. భీష్మ. 8-416 

వ కవ్విధంబున ఏ విధ విశిఖజాలంబుల( గాలువేయార్శ్చరాకు6డ( గప్పి 

కర్ణ 2.291 



4 dl 

ఆర్ధ కుడు 84t 

లే. అపుడు సేయార్సి శౌరిలీల( గొందజం కర్ణ, 2.229 

2. | పవర్షిల్లం "చేయు. 

క, రాగ విరాగతల వాదయ రంగమునకు( గ్వేలి గతుల దెచ్చి 

యార్చుచు, యోగి యనుథవించు శాంతి. 5-ర్రి6 

'శీ. నర్తింప( జేయు, ఆడించు. — 

క నేర్చిరి చెప్కు విధంబుల, నార్చంగ బొమ్మలు గడంగి యాడెడు 

చంద౦, బేర్ప్చడ( గాన్నుము, శాంతి, 1.208 

చ. పలవ చాయుధ మార్చుట భీష్మ. 1-148 

చ, చలమున దుస్స సేమండును సౌబలు,డున్ మిముంబట్టి యార్చ బొ, 

మృ్మల| కియ నాడుచుండుదురు. ఉద్యో 2-11 
శే, ద్యూతాదులను ఆడజేయు, ఆడించు. 

చ మది మది నుండ నీ సుతుండు మంతులు సౌబలు జూద నూర్చి. 
ఉద్యో, 8.280; కర్ణ, 8.197 

శ, పలికించు, చెప్పించు 

సీ, కంగేలు గేఠరితో. గీలించి నెయ్యంపు మాటల దగు మటు మాట 

లొర్తు, విరా, 2-810 

ఆర్పు3 అటుచుి న, కి. ఆట జేయు 

1 ఉపశమిల్ల(జేయు. 

వ. ...నీవింక డప్పి యార్చికొమ్ము,... కర్ల. 8-179 మౌస. 1-155 
ణ 

2. చల్ల(బజచు, చల్లార్చు. 

వ. తన మనంబున దరిళొను తృషమ్టానలం వార్చ నొరు లడ్డంబు సొఠరమిం' 

"దిని... ఉదోకర్థ. 1.877, ఉద్యో 1.922 

లి, (దీపాదులను) పోందేయు, చల్లార్చు. 

మ, ...భూపాల యేపారి మండునె యాఅంగల దీపమ ట్ల తండ 

మండుంగాక యే నార్చెదన్. కర్మం 8_49 

అరకుండు సం. విణ. (అ, రికా. అ.) 
ణి & 

నంపాదించు వాడు, గడించువాండు. 



క. విను మర్ధారకులను గ్యారగ్టినిపుణ మానసులు నాయుధా జీవులు 

ద,క్కును గల పనుల జనులు( గలరు, శాలి. 9.508 

ఆర్హనము సం. మి ర్క న. 

ఆక్టిరము, సంపాదనము, గడవ, 

సీ. కీ_రిధనార్జన |క్రీడనంబు గలిగి, విరా. 1-87 

వ, పొడితోడి యార్డనంబునం దమకు( గల కలిమి యనుఖవించుచు. 

ఉద్యోగ. 1.848; శాంతి. 2.226. 

ఆర్గ్థవము సం, వి. అ.న, 

క్ బుజుత్యము, పరిశుద్ద | పవర్త "రనము, క పటము కామి, 

కం. భ_క్యు నార్జవమును నరాయు కము లై యున్న యట్టి యుల్లంబున 

నాసి నిలుతు నిం దొక(డు యుక్తంబై నను వసింప నుర్వీనాథా 

శాంచి, 2-11b- 

2, నరళత్వము, ఎగుడు దిగుడు లేకుండుట, 

చ. ఆరుదుగ సర్వఇ అమున యంత తనర్పును నార్జవంబు సు,స్థిర 

తయు నోషధీరన- విశేషతయుం గల దుత్తమంబు. మంథర 

కుధరంబు. _ ఆది, 2-10:* 

ఆర్షవు(డు సం. వి, అ, పుం. 

శకుని తమ్ము(డు, ఇరావంతునిజే. జచ్చెమం ఎ భీష్మం dt 

ఆర్థించు సం. స (కి. 

సంపాదించు, గడించు. 

సీ విభవ మార్జించుబో (బజల నొప్పింపని వతమ పుణ్య కఠరగ్ణంబునకు 

మెచ్చి. ద్రోణ. 2.200 

ఆర్జితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సంపాదింవ(బడినద్కి గడింప(బడినది, 

ఊఉ. .. విద్విమద్భీకర మద్భుజార్టితము. చెంపొనరంగ భుజింతు దికృతీ.. 
శాంతిం 2-825 

సీ, న్యాయార్జితం బై న యర్థంబు వేదవి _త్వము. శాంతి మొదలగు 

వరగుణములు, 5 ఆను. 5-196: 



ఆం ర్రజ్వము 84% 

ఆర్థ్జుని నం, వి. ఇ. పుం. 

అర్జునుని కొడుకు, ఆభిమన్యు(డుం 

తే. అర్జునియు సింధు శాజు( బవాభిరామ, సింవాకార్డూలగతి విలసిల్లి 

రధిప. ,. దోణ, 1-171 

ఆర సం, విణ, (అ, ఆ, అ.) 

దుశఖిత, 

ఉం నన్నిటు తాదురాత్ము నదనంబునకుం జనుమన్న జంత కీ, బన్నము 

లన్నియుం చెలిపి వై 1యిడనే యని పోయె నారయ్య. 

విరా. 2-154. 

ఆర్తత్వము నం. వి, అ నం దై_న్యను 
వ చతురాననుండు సన్నిపితుండై “మారోభవి యని పలికి యతని. 

యార్తత్యం బుడిపి. ఆను. శీ. క్2' 

ఆర్తము సం, వీణ, (ఆ. ఆ. అ.) 

దుఃఖము నొందినది, - 

చ. ...ఆందియిచ్చు కాంచనచవకంబు పుచ్చికొని చారువిలోచన 

యా_ర్తమూర్రియె, విరా, 2-102. 

ఆరి సం, వి, ఇ. స్రీ 

దుఃఖము, 

ఆ. కర్ణ కర్ణ వచ్చికావు మనాథుల్క మైతి మను నెలుంగు లగ్గఅముగ 

బలములోన నెల్ల గలయంగ వీతెంచె న్నార్తి డెల్ల ముగ అనాధ. 

నాథ. దోణ 1-18 
మాలిని;- సక్ళపలనదపాంగోత్సార్యమాణా[శికా రీ. ఆను. 2-478 

ఆర్రిజ్వము సం, ఏ. అ, న. 

బుత్విజుని భావము, బుక్విజుని వని, 

క. ఈత డనవరత యజక, | పీతుం డీతనికి దురిత భీతునకు మనః, 

పీతిగ నార్థిజమ్ము మృవోతేజోధికుండ చేయు మని దయ 
బంచెన్ ఆది. 8-846: 



944 ఆరు(డు 

అర్హుడు సం, వీణ. (అ, ఆ, అ.) 

కేఎ దుఃఖితుడు 

లే, ... పురము సొవ్చినపుడ యిశ్చెద న్మీకను నార్హు( డగుచు 

విరాం 4-80 

2 రోగ|గస్తుడు 

చ.వల నధికలబుగా. గలుగు వైద్యులు శాస్త్రము లభ నించి మం,దుల 

నొడ(గూర్చ నేర్చి తనుదోషములారయు బుద్ది గల్లి యాార్తుల 

కుం జికిత్స చేసెదరు. శాంతి, 1-215 

వ మణి యౌర్తునకు శయనంబును ఖభీతున కభయంబును దృషితునకు 

జలంబును బుభుక్షీతునకు నన్న ౦బును [శాంతునకు నాననంబును 

నిచ్చుట సనాతనం బై_న యు_త్తమ గృవాస్థ ధర్మంబు. జరం 1-81 

అగ ళా 8 ఆర్ష M౦. ఉం, టి. (గ్ర 

అశ్వ న్యాదులగు నిర్వదియేడు నక్షత ములలో అఅవ నత[తము. ఈ నడ 

(తమున గోదానము చేసిన నూర్జ్వలోకములు లభించును, 
చూ, ఆను. 2-878 

ఆగ క్ ఆర్ద్రత సం, వి ఆ. (స్త్రీ. 

మెత్తందనము, 

మ. చెప్పె శివు నుల్లం బార్జ్రకం బొంద(గన్, శాంం 2-436 

క, ,..అన విని మొగమోట మకరము నార్డ9క( బెకుపన్ ఆను 2-279 

ఆర్హ పాదుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

త డి కాళ్ళు గలవాడు, 

ఆం | పాజబ్ళుఖుండు నార్జ్రపాదుండునైై భోజ, నంబుల సేత మేలనంగ 

విందు. ఆను. 4-99 

'ఆర్ష్రము నం. విణ, (అ. ఆ. ఆ.) 
1 తడిసినద్కి క్రిన్నము. 

5] 

తే. తుషి రీవించి కరుణారN దృష్టి జాచి. బిరా. 1-10 
బట ద. “లట 

(కరుణార్బము- కరుణరనము చేత దడుపంవిడిన ది) 



ఆర్జు9ండు 845. 

2. మెత్తనై నది, దవించినది, కరగినది. 

ఆ..,..నాద్కు వృదయమతులు దీని యెడ( గడు నార్ద)మె, యుండ. 

గాన చెప్పకుండ రాదు. విరా. 1-249" 

ఉ, చూడగా బోవు తలంవు పు మ్రైడు( [బభూతగుణున్ బలదేవు 

వత్సలన్, దేవకి నార్దిచిత్తు వను'చేవుని ఆళ్వ. 12146. 

చ. కని మణి తల్మి పాదముల (గందుగం జేర్చిరి మస్తకంబు ల, వ్వని 
తయు నందజం జొదివి వత్సలతన్ మన మార్ద్రభావ మొం,ద నురలు 
నశుబిందువుల దందడి( జిక్కగం గాంగిలించి వారి నయనవారిచేం 
దుడిచి వీతిగ దీవన లిచ్చె భూవరా, ఆక, 2_85- 

8. వచ్చిది, ఎండనిది, కుష్కముగానిదిం 

వ. అది యెయ్యది యనిన నార్దంబగు దానను శుష్కం బై న సాధనం. 

బునను గారువునం జామాణంబున శస్తా9 న్ర్రంబులం దివంబున 

రా|తియందును నేను వధుండ ( గాకుండ వలయు నవిన, 

ఉద్యో 1-187 

వ. అగ్ని జలంబుల నార్జంబునను శుష్కుంబునను, [దోణ, ర్-414- 

ఆర్టీ) కృతము సం, విణ. (అ. ఆ, అ) 

తదువ(బడినది, తడిగా జేయబడినది. 

సీ, ,..మలయజ మృగమచావిలసలిలంబున( నిముణ్రగా నార్చీ 9 కత 

మ్ముులయిన _తే- యంగళుల నొప్పె, ఆది. 9-148: 

ఆర్జీ)భూతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

తడిగానై నది, ఆర్హమెనది, కరంగివదిం 

శా. భావం బేకముఖంబు(జీసిళొని యాపద్ధ్వాంత ఖానున్ మవో, దేవు 

బర్వతకనకా (పియు దయార్దీ9ళూత చేతస్కు. శాంతి- 1-109 

ఆర్జుంండు నం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. మెత్త(బడినవాడు, మార్గవము గలవాడు. 

తే. అని నహోదరు లాజి నాయానపడుట, కోర్వుమియు. గెరవుల€ 

జంపనొల్లమియును, గలుగు నెయ్యంబు "ంపున( గరుణనార్ది ja 

డైన పవనజు( బురికొల్ప చాత్శ్మ( దలంచి. ఉద్యో, 58! 



అడి అర్జు9ండు 

2, దుఃఖితుడు. 

సీ = అమ్శహ్హితాళ్ముండు( గరమును నార్ద్ర(డగుచు, గాఠరవంబున 

వారి. గలయం గనుంగొని, యంతరంగంబు ళోశాగ్ని వరయ. 

మౌస= 1.188 

ఆఅర్జు డు సం, వి అ, వుం, 

విశ్వకుని కుమారుడు. యువనాళ్వుని తం(డి, చూ. ఆర. 4-890 

ఆరు (చే, వి. ?ఆఅర్చు . 
146 ఆటుపు, కేక, 

సీ, అనుచుండ సై న్యంబు లార్పులు( బెడబొజ్బులును దూర్యనాదంబు 

లుల్లసిల్ల. విరా. 6-188; భీమ. 147 

వం గర్భనము, 

తే. యూధవతితోడి దంతి నముత్కురంబు వెనుకందగిలెడు సింగంబు 

విధముదో(వ, నార్చునొదంబుగా నరు డంటచా. కె. విరా. 5.197 

ఈఅర్పు చే. న, (క. (ఆర్చు") 

1. చల్లార్చు, నళింప౧వేయు. 

క. బలుగాలింబేర్చు చదావొానల మొక్కకు. డార్ప(బోయినమ దిలునె, 

విరా, 4214; శాంతి, 8-216; ఉద్యో. 2-798 
౨ తీర్చు, పోంగొట్టు. 

చ. ఆలఘువిచార నాయలంత యార్చుము నన్ గడఅేర్పు మెమ్మె 

యిన్. ఉద్యో. 8.201 

(ఇది ఆర్చుయొక్క. క్వార్థక తుమున్నర్థకా ద్యసమావక క్రియల 

యండు కృదంతమునందును మధ్యమపురువయ 6దును వచ్చురూపము. 

అర్థములకై_ చూ. ఆర్బు.) 

ఆర్య సం, వి. ఆ. స్రీ. 

"+4 పౌళ్యతి, 
" ఆ, వారుండు కరుణంజూడ "వాహిమవన్నగ,.చావా ముడిగి శోభిత త్త) 

_ మొలస్కెనాళ్య వరమ విస్మయము(బొంది యాసర్వః భువనకర్త 



ఆర్భవృ త్రము 847 

తోడ నవినయముగ, అను, శ? 

2. కుమారమాతృకలు ఏడుగురిలో ఆజవది. చూ, ఆర. క్-లికీల్ 

'ఆర్యకు(డు సం, వి. అ. పుం. 

భుజంగ రాజు, చిరకుని తండి, సుముఖుని తాత. 
చూ, వివ. ఉద్యో, 8-291 

౧ఆర్యత్వము సం, ఏ. అ. న, 

1. పెద్దటీక ము 

క దుర్యోధను నింటం దగు, కార్టమునకు ఖడ్గమునకు(. గలవాడై. 
చాతురసృంబు మెటియు కర్ణుని, యార్యత్వము సెల్లుచున్న యదియే 

సమ్మిన్, ఉద్యో. 1-231 

వీ జీవకోటికి శుభము గలిగించుట. 

క. నమతయు దమము. దితిక్షయు, నమత్సరము [హీయు ధృతియ 

ననసూరస్టత్వమ. లు నహింసాచాన, కృమాత్యజన నూనృతములు 

నతగిము మూరుల్, . శాంతి. 8-417 

,ఆర్యమ్మితుండు సం. వీణ, (అ. ఆం అ.) 

పూజ్యులకు స్నేహితుండు, ఆర్యమి తుడు, గౌరవాన్నితు(డు, పూజ్యుడు. 

క, వనమువోను భావుల, 'మేనల్లుండ వారలార్య మ్మితులు శతుఖ్యా 

నాయక గర్వుత మోళభానులు బంధురహిత ఇకా ర్యపరత౦[(తాత్ముల్ . 

విరా. 4.128 

“ఆర్యమూ ర్తి సం, విణ, (ఇ. ణి. ఇ.) 

సుందర మైన, మనోజ్ఞ మైవ, అను త్రమమైన ఆకారము గలది. 

వ, ...లోలత్య రాహిత్యంబువ నత్యుదాత్తుం డగుచుం జని యభ్యం 

తర మండిరంబున వివిధ రత్నర ళ్ళి విరాజితం'దై న పర్యంక ౦బున 

నారగమూ_ియ ధవళవ నాంగరాగయు రుచిరాభరణ భూషి 

తయు( (బొఢనయస్మయు నగు నొక్క వనితం గని. అను, 2-10 

ఆఆర్యవృ తము సం, వి. అ, నం 

సొధువ_ర్హనము. 
సీ, భార్య పుతకుం డల్డు( డార్టివృ త్తములేమి, ఆను, 4-846 



848 ఆర్యాతుర్ణ(డు; 

ఆర్యాత్ముండు సం. వి. అ. పుం. 

సూజి మైన మనస్సు గలవాడు, 

ఇం [దవజ : = చింతా పరత్వంబున. 'జెందు దుఃఖా, (కాంతత్య ముర్వీ. 

శ్వర కాన గీడు, జింతింప డార్యాక్ముం డచింతనుంతై, యంత, 

,నరీ శావము నోరే, జోమీన్.' - (డీ 1.29: 

ఆర్యు(డు నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. పూజ్యుడు, గెరవనీయ (డు, 

_చ, అకుటిలు. డార్యసమ్మతుం డవాంక్ళశిదూరు(డు. విరా, 1.98 

క. ధుర్యత ననాగతములగు, కార్యము లూహించి పని తగం జేయు. 

నయా, చార్యుండు సౌఖ్యము( బొరయును, నార్య స్థితి దీర్హ దర్శి, 

యను మీనుకియన్,  , శాంతి, 8-201: క్రీ. 1-29 

2. మంచివాడు, సాధువు. 

సీ భార్య ప్యుతకు( డల్లు( డార్య వృత్తము లేమి, అను, 4-846. 

శి. కులీనుండు, విశ్వననీయు,డు, వినీతు(డు. 

శే, [(దోణ గాంగేయ భానుమత్సూూను కృప సు,శర్చు దుశ్ళాననులు. 

సర్వనై న్యపతులుం గొలువ మవోర్షకాంచ, నోన్నతాననమున( 

గొలువున్న వాని, విరా, 9-74: 

శీ కర్బరుండు, కర్గనిష(డు, కర్తవ్యము నాచరించుచు అక ర్రవ్యము: 

వినర్జించుచు. (_బకృ్ఫతా చారమున వ _ర్తించునొ(డు. 

క ఆర్యులు. (వివృతత్తి తి లక్షణ, కార్యంబుల చే(త(జేసి (గావ్యాము. 

నగు త , ద్దుర్యత్వమందు విడువ ర్కృనార్యములగు మదనమద భయ. 

|కోరాదుల్ శాంతీ. 4.288: 

ఆర్యో_కీ సం. వి, ఇ, స్రీ. 

. సామెత, పెద్దల వాక్యము. 

సీ ఇట్లుండు నార్య|ో క్రి నృపనీతీ, దురితంబుసేయునే యొరుండు వెట్ట-- 

-౪ఆ- గుడువ నృవతిమాతకునకును గాదన్న(* గెౌరవాన్వయా (గ 

. గ్షణ్యడై న నీకు దగు వె, శాంతి, 1-152; 
or 
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ఆర్వురు దే. సర్వ, 

1, ఆటుగురు 

ఉ, ...అహీన పరా|క మశాలి యర్జునుం,డొక్కడ యార్వురన్ మనల 

ను|గరణంబున గాల్ళె నిన్న, ఉద్యో, 1-258: 

తే, ...నీకు దనయు లార్వు రనకు మనియె. శాంతి. 1-9? 

ఖీ. పడ్భతువులు. 

వ, మణియు మార్గంబున నార్యురు జూదమాడుచుండ, ఆను, లి 216 

ఆరము సం. విణ, (అ. ఈ, అ.) 
ఇ 

1, బుషి సంబంధ మైనది. 

ర్ వార్ష ౦బును మానంజు న,మర్ష ము నపరాధమును సమవఖావ. 

ముల ను,త్కర్షాపకర్ష చింతలు, నార్ష నమాచారమున నిర_ప్హ 

గుణంబుట్ . శాంతి. 6.24. 

వి. అం పుం. 

2 అష్ట విధ వివాహములలో నొకటి (ధర్మార్థము వరుని వలన ఒకటిగాని,. 

రెండుగాని గోమిథునములు పుచ్చుకొని కన్యక నిచ్చి యథాశొ స్త్ర, 

ముగా జేయు వివాహము ) చూ వివావాము. 

సీ | బాహ్మంబు దై వంబు( బరంగ నార్ష ంబు( | వబాజావత్యమును. 

రాతసంబు నాను,రంబు గాంధర్వంబు రమణ. బై శాచంబునను 

నెనిమిది వివావాములయందు. ఆది, శ4-రఢ. 

ఆర్షి సేనా శ్ర మము సం. వి. అ, వుం. న 

|e) 

జి _ అర్షి గునుని యా శమము. ఇచ్చట ఉజ్జానకనును తీర్ణభూమి గలదుం. 

ఇందు స్నానముచేసిన మర్తుర(డు ఆఖిల పాసంబులం దొఅంగును, 

ఆను, 2.88: 

అర్షి షెణుండు నం వి, తు వు౦= 

ళు 

ఒక రాజర్షి = ఇతని యా క్రమమున ధమ కావదీ [పభృతులం కె ట్రి" 

కుబేరునితో యుద్దము (జేయంబోయిన భీముని జాూడ(బో యను, ఆర. 4-22 

౨4) 



850 ఆర్ష సేనుడు 
(౬ 

కు 'బేరుండు ధరసగ్హరాజాదుల నితని యా[శమంబున నొకపక్షము వసి 

యించునది యని యాదేశించెను, ఆర, 4-84 

పాండవులితని యా శమంబున నొక్కుమాన ముండిరి ఆర, 4-89 

ధరగారాజాదు లీతని యాశ్రమమునం దుండ(గనె దేవలోకమున కంత 

'మున్నరిగియున్న యర్గును(డు వచ్చెను, ఆర, క-40 
జ 

AR ఆర్థి చేణర్య రాజ క్రేరా శమం దరగ్భళు న్తథాం 

నం, థా. ఆర. 158-108 

ఆర్షి సేనుడు సం, వి. అ, పుం. 
లు 

ఒక మవార్శి. ఇతని యాశమమున ఉజ్యానక మను తీర్ధ స్థలము గలదు. 

ఇచ్చట స్నానముచేసిన సమ _న్తపాపములు నశించును. 

ట్లో. ఉజ్ఞానక ఉపస్పృశ్య ఆర్షి నేనన్య చా[శమే, 

పింగాయాం చాశమే స్నాశ్వా సర్వపావైః వముచ్యతె. 

నం, ఖా ఆను. 25-54 

జు అర్హ 'చేయిండు ఈ ఆర్షి నేకుండు ఒకడే యో నాకాదా అని నిర్ణ 

యిఃప వీలు కాకున్న ది. 'మూలములో(గూడ ఈ రెండుచోట్ల రె:డు 

విధముల గనే కన్పించుచున్నది. 

ఆరైేయము సం, వి. అ, న, 

బుపి [పో క్రము, బుషులచే. జెప్ప(బడిన విధము. 

వ గయయందు నకయ వటంబున నార్టేయంబై_ న విధానంబునం 

జాతుర్మాస్య [కతువులు వేని, ఆరం 2-814 

ఆంది వి, 

న శనము. 

సీ, నీవు ధరితి యీనేర్చినం గురుకులంబునకు నిట్లాజడి( బొంద నేల. 

- శల్య. 2_74 

శి చావు, మృత్యువు. 

తె. పరశురాముని నోర్చిస బల్సిదుండ , కాశి రాజు కన్యకలకుంగాంగం 
బుడమి, నరపతులనెల్ల "గెలిచిన బిరుదు గలన, నాజజియపడు 
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టూపొంవ నడలుగదురు,. శాంతి. 1-196 

శీ, నింద, అట్టు, అపవాదము, 

క. విను మొకనినేల భవడను,జుని పు|తులనెల్ల( జంప జొప్పడినను 

న్మీతనయులు మగుడ(గ వత్తురె, యనయము పావంబు నేసి 

ఆాజ* (బోవన్, తీ 1.199 

“విణ, 

అపరాధము చేయనిది. 

ఉ. అక్కడ లోక మెల్ల నగ నాటిడి కప్పల(జంప దీన నీ కక్కడి చింపు 

గల్లు వృథివీశ్వర కోపము డింపు కప్పలం, జక్కని చూడి (జాడు 

మిది చాల నధర్మము నా వుండున్. ఆర. 4-388 

శో మొ రాజన్ (కోధపళంగమః (పసొదం కురు వార్ష సిమండూ 

కానా మనపరాధివాం వధం కర్షుమితి కౌ చాత భవతః 

నం. థాం ఆర, 192-20 

;| కీ = విణ. 

1. నిమవ్యారణముగా, 

క, ఇది విధిపళత్యమున నై_,నదియని శోకంబు దొజ(గునట్టి వివేకం, 

బొొద పదు ఫల్లున యాణడిి, యరువంళంజెల్ల నమసె నను వగ 

చేర్మిన్. మౌన. 1-118 

ఉ యమ్షు(౭లణింగి వచ్చి యిటు లాటడి చావంగనేల చెప్పు మ,జ్ఞాతీ 

భవన్మనోరుజకు నౌవధ మే నొనరింతునన్న. ఉద్యో. 4-985 

తే. అభిమన్యువీరుని నతని తముంగుజ్జలను గర్టు సాఅడి. గోలు 

పోయి, యొంటి వడితి మనియు గడు నుమ్మలంపు, మాటలాడుదు 

ర్పరిజనుల్ మటు(గుచూండ. ఆశ. 2-15 

2. వ్యర్థముగా, ని ప్పయోజనముగా, | 

చ. ఆనుటయు నాత( డిట్లనియె నాడి విప్రుల కేల యళ్వముల్ * 

ఆర. 4-819 

.ఉ. చచ్చిన విమ్మటం గడి(ది శ తుల నోర్వంగవచ్చునే శుభం, బిచ్చునె 



852 ఆటడి(బుచ్చు, , 

చావు లెందును నశేశ్యర యాజడి చత్తునంట దా, మెచ్చగునయ్య. 

ఆర. 6-5- 

కీ. దినముగా. 

చ, నినుల బటు వంపళ గావంగగలేని మీ బలాధివతుల దూటు': 

సాత్యకి యతిశ్రమ మొందినచోట( చా. క్కవ్ణపణచి గలవి దీ: 

వశ(డు నచ్చునె యాఅడి యేను గల్గ(గాన్ . (దోణ,. 4.270. 

ఆణడి(బుచ్చు; ఆజడిపుచ్చు దే స, కి. (Vఆభడి) 

వ్యర్థ ముశేయు. 
ఉ. ఆలము సేసి నాతగుల మాడి పుచ్చలోనేల చేల న,న్నేలి యనంత: 

భోగముల నిచ్చమెయిన్ వివారింపుం విరా. 2-౨538. 

ఆజడింబోక; ఆఅడిపోక దే. వి, (౪/ ఆజడిపోవు) ఆఅడిపోవుట 
నిషృలమగుబ, - వ్యర్థమగుట, . 

ఉ. ఆఅడి పోకయున్ ఫలమునందుటయుం గని పల్కానేరమిన్. 

ఉద్యో. 8.100" 

ఆజడింబోవు; ఆఅడిపోవు; ఆజడివోవు దే. అ. కి. 

1. వ్యర్థమగు, నిషృలమగు. 

చ, *.*అతి దమ్మరమెన తపంబు నంచితంబనందగు (బవాిచర్య 

మును నాజడింోవె కటా శపించినన. అళ్వ, 8-85- 

చ. అనవుడు 6 గ్భమ్డ( డిట్టులను నాఆఅడ(భబోయె. [(బయత్న మెల్ల, 

అశ. 8.59 

2. చెడు, భగ్నమగు. 

క. ఒం. చెరుమం,చనుమానింప కతని. జఉజొరు,మనరు గచా మీ యు 

పాయ మాజడిపోవన్. (దోణ, 2_284. 

లి, నశించు, చచ్చు. 

వసంత తిలక :- వో,పుతవర్ల మిటు లాజుడి(బోవ, (శ్ర 10 

ఆ. ...ఆడరి వెలుచ నేడ్చె నా ఆడి (బోయిన (పజల చరు(గుచ్చి 

పవవి .వనవి, మౌన. 1-107, 206: 
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ఆ. అవ్విధమున( గర్జుం డాజడి(బోయిక, నాదు మాననంబు వోదు 

నూజు,పజీయలై . ఇ ఆశ. 1-164 

4 నిందపడు. 

క, విను మొకనినేల భవ్వదన్సుబుని పు తులనెల్ల జంప(జొప్పడినను 

నీ,తినయులు మగుడ(గ వత్తురె, యనయము పాపంబు నేసి యాజుడిం 
బోవన్. (క్ర 1.189 

(కొన్ని (పతులయందు “ఆడడిపోవు, ఆబడివోవు" అనియు గలదు) 

శకము దే, సర్వ. 

రె.డు ఆతులు -- పం! డెండు 

ఆ. ...కూల్చె మెజటుంగు వాలారుతూపు లా, బాటు 'నిగుడ౭కేసి 

యద్భుతముగ. [దోణ 4.9211 

అలు దే. అ. (కి. 

1. లీలు, ఉపళమిల్లు, నశించు, 

క ..నిను మద్దోర శరనివాతి. బడ( గ, న్నారం గనుంగొనక కోప 
మాలునె యొంటన్. “కర్మం 1-124 

క, కాబుడవి( ఒఅచు మృగముల్క నూజిడకం దిగిచి డస్సియున్న తని 

శ్రమం బాజంగ నెడ( బరిశాపము, దీఅ(గ( బై వీచె నన్నదీవవ 

నంబుల్ , ఆది. 4-19; ఆర. 6-210 

ఉ. నెట్లన యిట్లి యల్మ మది నిల్సితి ర క్కెన తాల్మి( జిచ్చొడీ౦, గటిన 
టు లు లు 

'యట్ల పెద్లయును గాలము దీనికి నాటు బన్నడుం, బుటుదు. 
౧ యు టు 

ఉద్యో. 8.118 

ని నిర్ద్యవమగు, ఎండీపోవుం 

సీ. వెలవెలణ వాటుచు వెగడొందు( బెవవు9 తడియాజ నెతయు. 

దల్లడిల్లుం విరా. 4.80 
ధా 

వీ (దీపాదులు) పోవు, మలుగు, చల్లారు. 

మ, భూపాల యేపారి మం,డునె యాజంగల దీపమట్టత (డు మండుం 

గాక యేశార్చెగన్, కర్ణ, 8-19 



. శిర ఆయు. 

ఆం ...ఆడరు శోకవహ్ని యాజనేర, దిం|దపదవి సీం నేనియం 

గావున, భండనంబు నేయకుండువా,డ. భీష్మ. 1-198- 

మ, నిరాక్ళత ఫీలుండగు నా సుయోధనుండు. సంతీణంబు సేనెం 

గులం, బతనిం జంప దీపమాణ మది ళోకా|కాంత మయ్యెం 

దుదిన్, ఇంతి. 1-46 

కీ. చచ్చు, | 

క. అడవుల దవశిఖ దరికొన్ను వడువున నిట్లరిబలం బవారణ! బొడిగా, 

నడరి యత. డాణె [దుపదునికొ డు కార్య నుభయ జనములకున్ 

వగ మిగలన్. pn 1-77 

ళో, ఏతాని చాన్యాని చ కౌరవేం[ద 
౧ 

కర్మాణి కృత్యా సమ లే మవోత్యా, 

(పతాప్య లోకా నివ శాలనూర్యో 

(దోణో గతస్స్యర్గ మితో హి రాజ్, సం. ఛొ* (దోణ, 8.29» 

ఆజు? దే, సర్వ. సంఖ్యా. ప, (కొత. ఆజు. కో. ఆటు) 

ఐదునొకటి, 

'ఉ. ఆలు రసంబుల౦ జవుల యందలి (కొ త్తలువుట్ట నిచ్చలున్, వేలొక' 

భంగి. భాకములు విన్ననువొప్పంగ( చేసి చేసి, విరా. 1-717 

క, తురగముల నాలుగిట న్కు త్తరు నాజీట నెనిమిదిట రథము: బది. 

టన వ్యానరు నజువది శరముల న్కన్నరు నంగంబులను బెలుచ 

నాంటగ నేసెన్, విరా. 5-108: 

తే. ఇం దియంబుల నాణింటి నిట్లు విషయ,ములకు నొలయక యుం+ 

డఆగ నిలువరించి, శాంతి. 5-181. 

వ. సంజయుం డాఆజువ దివనంబు నొవావంబు తెజం7ెణీంగించె 

ఫీవ్మ, 2_405- 

క. సంధి, వి|గవా. యాన, అనన, చై ధీభాప్క, నమా |శ్రయములు. 

శె. ఒకట్ గొని రెంటి నిశ్చల యు క్రింజేర్చి, మూంటి నాట్షింట6 గడు: 

వశ్యమ. లుగ (కేసి, యేనిటిని గెల్చి యాజింటి ఇెటీగ యేకు,. 



ఆలం బనము రీర్క్, 

విడిచి వర్షించువా(డు వివేఃధ" ఉద్యో 2.87 

చూ వివరమునకై ఒకటి 

ఆయినూయి దే సర్వ. సంఖ్యా. 

ఆటు వందలు. 

వ ...ఇయ్యాలు నూలు గుజ్జు ఎబులను గురునకు నమర్చింపుము. 

ఉద్యో. 3-816; కర్ణం 2-91 
ఆలంపుగోల ఏ. 

(ఆలము -[ గోల) 

' యుద్దమునందు వీరులు చేయు కలకలమ', ఆటుప, బొబ్బరింత, 

సీ వారుల నాల్షిటం జంపి యాఅ పు గోలతో, నొగలు మూండముసిల: 

నుగ్గు సేసి. విరా. 5-160: 

ఆలంపుకులు(గు వి, 

(ఆలంపుగోల కిది పాశాంతరము) (అలము + ఎలుగు) 

యుద్ధమునందు వీరులుచేయు కలకలము, ఆవు, బొబ్బరింత. 

న. హరుల నాల్లిట( జంపి యాలంపు బలు(గుతోో నొగలు మూడ 

మూల నుగుసేసి, విరా. 6-160: 
n 

ఆలంపు(గేలి వి. 

(ఇది అకాడమి సం.ము పాఠము) (ఆలము- కేలి) 

యుద్ద క్రీడ, యుద్ధ మునంగు వీరులొండొరులు చేసికొను పరివోన వాక్య; 

మలు 

సీ, వారుల నాల్లిటం జంపి యాలంపు(గేలితో నొగలు మూ(డమ్ముల. 

నుగ్గు సేసి. విరా. 6-150: 

ఆలంబనము సం. వి. అ. న. 

1. అ|శయముగా( గొనుట, ఆధారముగా. గొనుట 

ర శ్రీశ్త త్త ృళివాత్వాలంబన త_త్త్యశేషోత్త, వీరా. 8-1 

2 డత, పావు, ఆధారము, ఆశయము. 

వ, *..అయాారణేయుండు నియ్యత్యధిక మారుతం లెళ్చ డిరి యని, 



“8956 ఆలంబనీయము 

యడిగిన నఖిల భూతవేదియగు వేదవ్యాసుండు చేవయానంబున 

విష్షండును బిశృయానంమున భానుండును నూర్జ్వాధోగమన 

పర్యాయ రూపంబునం (బవ్షిల్లుదు రది సవనాలంబక కృతంజై 

చెల్లు, శాంతి. 6.807; శాంతి. 4-447; శాంతి. 6.77 

అలంబసీయము సం.. విణ. (ఆ. ఆ. ఆ) 

ఆ శయింపందగి న్దిం 

క. శీలంబు మెలి కరుణ య,లోలుప భావము తిలక లోనగు 

మునిలో, కాలంజనీయ సద్గుణ,జాలంబు దమంబు రూప సంవద 

యధిపో, శాంతి. 3-408 

'ఆఅలంబము సం, పీ అ. పుం, 

ఆధారము, | పావు 

ర్ (శ్రీగిరిజా నమవాయ మవోగురుశర కుఖగ సంపచాలంఅ నటో 

యోగిజన కమ నమీ,వోగర్భిత దివ్యచి త్త, శల్య, ll 

'ఆలంవి సం. విణ, (న్. నీ. న్.) 

1, పట్ట కొనునదొ, (గహించునది. 

శే. చిత్తమున గాఢ శాగంబుచేత( జూపు, తెజంగుదోంప గెంపారెడు 

తీ(గబో (డి, మృదులపాణి. గుమారుండు మెలవుమై [గహించేం 

బల్లివాలంబి మ త్తేభలీల, విరా. 5-400 

2, అ|శయించినది, 

క్, మెలర్జింపను గీడున్కు జాలింబడి తొల(గ( [దోవ నరి( దూస్టీం 

భావాలంబి మనస్కు6ండ వై, యాలంబుగంజేసి నడతు నయ్యిరు 

తెఅ(గున్. శాంది. 4-658 

ఇక అంవించు సం. సం కిం 

అనుభవించు. 

క, మును మే మాలంలించిన, వెనుకంగచా నీకు ననుభవింవ వళం బో, 

మనసా నీవెంగిలి కాదను మా యవ్విమయ మెక్కు డయ్యెడు 
మనలోన్. ఆశ, 2-96 



.ఆలవనము 857 

“అలంబ్యమానము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆ_ళయమగుచున్నట్టిది. 

క్, == .లవ్మీరమణత్వ వా పిలకా, సమవాయాోాలంజక్లమాను ' సౌం 

దర్యనిధి. కర్ణ. 1-821 
“'ఆలంభము సం. వి. అ. పుం. 

చంపుట, యజ్ఞ మునందు పళువును విశసించుట. 

వం =సర్య పళు[ ళపణంబు' లాచరించి బుత్విగ్గనంబు లశ్వాలంభ నమ 

యంబున యాజ్ఞ నేని సన్ని హితం జేసి. ' అశ. 4-184 

అ లకించు సం. స కి. 

విను, 

వం. అట్లు ధర్మనందునుం డేతెంచు కలకలం జాలకించి. శల్య, 2-48 

ఆలకూయు దే. ఏ. 

ఆవుల యటపుు ఆవుల: యార్తధ్వని. 

ఆ. అకట యాండుకూయు నాలకూయును లాంత్కివారికైన నరయ 

వలయు ననిన నన్ను గీచకుండు దన్నంగ నెట్టులు, సూడనేర్చె 

ధర్మ నూను+ డపుడుం ' విరా 2-177 

a 

» 

ఆలకష్యమాణము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

చూడ (బడు చున్న వి. 

వ, తొల్లి వా క్రేయుండు తెచ్చిన రథంబునందు నిజహాయంబుల వాలక్యు 

మాణ శుభలజణంబులు- మనోవాయు వేగంబులు వైన వానీం 

బుచ్చుకొని ఆర, 2-166 

అలనేయి దే. వి. 
ఆవుల పాలనుండి తీసిన చేయి. 

శే. అలనేయి ముఖ్యము మహిషాదిమేవ, జనిత ఘృతములుం చైలంబు 

మనుజనాథ, మధ్యమములగు మేదోస్థిమాంనసరనము, లర 

నింద్భ్రముల్ దీపసమర్పణమున. అను, 422 

ఆఅపనము నం. వి. అ. న, 

ఉలావము, నంథావషణము, 



858 ఆలపుటా లము. 

చ, అతడు ముదవోన నపితాలపనంబును సత భాషణ (వతమును 

గెల్లి ఇంతి 2.263: 

ఆలపుటాలము వి. (ఆలము -1- ఆలము) 

యుద్ధమునందు ఉవేక- యుద్ధమును (తోసిపుచ్చుటు యుద్ధమునందు. 

అనాదరము. 

సీ, ద్వారకా నగరంబు చేరువ ఘోటక మరుగంగ(. |వీతులై యదు: 

కుమారు, లాలవుటొలంలు ననువున నయ్యిం| దనందను( గని వూజః! 

నం బొనరు. ఆళ్వం 4-114. 

ఆలమంద దేవి 

ఆవుల సమూవహాము, 

ఆ. ...ఆత( డాలమందలు, పరపులెన యొడల కరిగి యరిగిం 

ఆలము! వె. వి, (సం. వోరః ౨ యుద్దము) 

యుద్దము, 

క, వాలమ్మూలు దాక ధరన్, [వాలు భటుల(జాది యెడలు వడం 

క6గ మేనున్, దూల(గ6 దము ఛాకకయును, నాలము సాలించి 

కొంద అవల జనంగన్. . విరా. ర్-62 

శె. వెచ్చువెరిగి, యాల మెడ సేసి యనిలజ |వేళె దిట్లు. శల్య. 2-245 

ఆలము: దే, విణ. 

1. అలక్యుము, ఉ వేతీతము, అనాద్భృతము, 

క. మే లర్జింపను గిడును, జాలింబడి తొలగ [దోవ నరి( దూస్తీం 

భా, వాలంబ మనస్కు(డనై, యాఅంబుగంజేని నడతు నయ్యిరు. 

ఇఆజుగున్, . శాంతి. 4-668: 

ఉ, ఆలమునేసి నా తగుల మాజడి పుచ్చగనేల బేల న,న్నేలి యనంత 

భోగముల 'నిచ్చమెయిన్ విహరింపు విరా, 2-258: 

ఉ. ... అయసత్యసం, వాదిని పూని పాండునుతవల్లభ యాలముసేసి 
యిట్ల నున్. విరా. 2160" 



ఆ లవటము 859 
ట్ 

వ, అని పలికి వాని యాలాపంబు నాలంబుచేసి య భిమన్యుండు 

చెలుచం దణీమిన, 'దోణ. 2-16: 

ల్లో, తతో ఒభిమన్యుసామ్ వాచమ్ కద రీకృత గి సార థేః 

నం. కా, (బోణ 86-_8- 

వి. 

ఉవేత, 

సీ. యదుకుమారు.లాలంపు టాలంబు ననువువ నయ్యిం[ద నండనుం- 

గని పూజనం జొనర్చ ఆశ్వ. 4.114: 

ఆలయము సం, వి. అ. పుం, 

1. ఇల్లు 

లే. ఒక్కనాండు, సృంజయుని/గాంచి యత(డు విశిష్టభ క్తి, నర్చనము 

చేసినను భవచాలయమువ, ననఘ వసియిఃతుమే కొన్ని దినము 

లనిరి, . శాంతి. 1-286 

2, నిలయము, మందిరము. 

ఉ. మాలని రాళచూచి భయమర్దిత మైన మనంబుతోడ నుశ్కాలము- 

నందు నీకు. జనంగగావయున్ వెస (మానివైకి వా యాలయముం 

జొరన్ సమయ మప్పుడ నాకునుగాన యత్రటి, నై లొనరింతు: 

నముత్రి మిది నిక్కము గర్భము నే నెటుంగనే శాంతి. 8-216 

ఆలరి దే. విణ. 

అని వేక్కి కొొంణు, 

ఉ. ...ఒక్కుతన్, వాలిక( దొల్లి 'యేవురకు ఖామినిగా సృజియించి' 

యున్న య,య్యాలరి |బవ్మాచెయు పరమార్థముగా కది యేల 

యొండగున్ , ఆది 7211 

ఆలవటము వె. విం (సం. ఆలావ రమ్. (పొ. ఆలావటం. త.- 
అ ట్ల ఎవి టె 

ఆలవట్లం ) 
టె 

"వ్యన్ర్రముతో జేయ(బడిన గుం|డని విననక జ్ఞ (ఇది రాజాద్యుపచారము- 

నశై_ వినియోగపడును.) 



“860 ఆఅలవాలము 

గి. కనక బహురత్నమయ పీళమున మృగణాతు, లాలవట్ట ంబులిడం 
'జెలువమరునట్టి కౌరవేందుండు' చెనునేల( గంకపతు, పవన 

వాతుడయ్య( జూచితె పగ్భ్మశాభ. స్రీ) 2.88 

వ - భీమసేనార్జునులు ధవళచామరంబు లిడిరి యయుత్సుం డుత్తమ 

చృ్మతంబు నై వృద్దలగు కౌరవ(స్త్రీ లాలవట్ట బులు వట్టిరి, 

ధౌమ్యుండు [కియాకలాపంబు నడపె నట్లు సొర సేర్చి లేవ వతుని 

'దేవాంబు (శౌళాగ్ని కాహుతి సేసి ఆను. 6-478 

ఆలవాలము సం. వీ, అ. న, 

కుదురు, పాదు, వ. 

ఉ. నిత్య ల్కృదీనితికాలవాలమగు జీవనమంతయు నీమొగంబకాం౪ 

బాలన నేయు మిప్పురము భామినులెల్లను నిన్ను( గొల్వంగన్- 

విరా. 2-258 

సీ ౨4, అది ధర్మబుద్దికి నాలవాలం బగు. శాంతి. 5-865 

“ఆలస్యము సం, వి, అ. న. 

1. పోనురితనము, కార్యనిర్వవాణమునందు. చుజణుకుదనము లేకుండుట. 

వ ఇట్లుతమాండై న వి|పుం డు త్తమమం(త్రోపా|శీత ంబులగు విహిత 

కర్మ రబులు నడవుట రత్న కాంచన సాంగత్యంబునం బోలె సంస్తు 

తకం'బై యుండు వాలస్య౦బున( (గోధంబున శోకంబున( దదనుషా 

నంబు విడుచుట పాతకంబు. శాంతి 1-72 

క్క తాలిమి లేరి జనంలుల్కు మేలెలు(గక యట్టి వాని మీ(రను జాడ్యం 

బాలస్యం బిదియని దో్కషూలోచన మాచరింతు రది మతియగునే, 

శాంతి. 5-268 

2. జాగు, విలంబము,. 

క, ఆరయయ నయ్యెడు తెఅ(గుల, నరయుట కార్యంబు వారి నాల 

స్యమ లే కరయునది వెక్కుభంగుల, నరనినం దోచెదరు గాక 

యది యట్టం డెన్ . విరా 8-106 

శీ. వమజుపాటు, జాగరూకత లేమి. 

వ. విచ్చిపోయ సమ స్తై. 'దేళంబులుం గలయం (గుమ్మరి కొండొక 

"| 



ఆలాపము 86}: 

యు నుపేక్ష లేక పరువు తోడిదకా పరికించుచు బయఆంను నాల. 

నర్టింబు దక్కి యోలంబునట్ల శోధించుచు. 

విరా 9.67; శాంతి. 8-80 

4 నిర్ణమ్యము- లశరుల పలన భయములేమి, నితరులను తిరస్కార 

పూర్వకముగా నాత్మనిర్భయమును |బకటించుట 

వ, అని మెత్తన యియ్యకొని గర్జించి గజాలన్యంబున నంగణంబుసొచ్చి 
నిరా, 2-14&- 

రీ, అజ్ఞానము. 

ప, ఆని యశిగిన నతం డేను మధ్యాదేశీయుండ గోతముండ నొక్క. 

మవానీయ చరి|తుని పుతుండ నాలస్యంబున వేదాధగియ నాది 

వ పకరశ్షి విరపాతుండనయి కామలోలత్వంబున బోయిత యిల్లా- 

లుగా బోయలం గలసీయుండి. శాంతి. 8.480" 

6. ఆలసత, మాంద్యము, మత్తు. 

ప, :..ఆరై త్యునకు నావులించునట్టి యాలన్యం జావహించిన. 

తే. అనురవాథుండు నలసత యడర నీల్లి, యావులించిన నత్తణి నమర 

విభుండు దనశరిరంబు సంకుచితంబు సేసి, కడుజవంబున6 గుప్పించి. 

వెడలనుటి కె, ఉద్యో, 8-124, 126 

ఆలాతకము సం. వి, అ, న. 

కొటకచ్చు, కొవి, ఆలాతము. 

సీ, ...తోమర ముద్గరాలాతక ముసల కూల, శర శతఘ్నీముఖి సాధనో" 

పత మై. ఆరం 7-57 

ఆలాతము సం. న, అ. న. 

కోజవి, కొజకచ్చు, ఆలాతకము. 

వ. ఇట్లు గవిసినం (బాకార రతుకులై న రాక్షసవీరులు వారలం జేర 

సీక శిలా శూల పరళు తోము రాలాత | పముఖంబులు పయో 

గి ంచినం. 
ఆర-.- 1-70: 

ఆలాపము సం. వి, అ. పుం. 

1. మాట 
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క. అనుటయు మోఅకు చందం,బున మో మడ్డము గదల్చి భూవిభుండు 
సభ్యాజనులు విన ననిలసుతు. డి,ట్లనియెం _బస్ఫుట నిరర్షశాలాప 

ములన్ , విరా. 1-221 

-2. వచనము. పా 

వ. ...ఏమేని నెవంబున నొండొరుల మేలు కాన్పు రమణ రమణీ జనం 

లుల న ర్యాలాపంబులన్ జళరయు దరవోశంబుల కాంతి (దెలు పెక్కు 

నట్టు వెలరారు దీపంబులును, విరా. 2-240 

క, పరమ సుఖము దృష్టయుడుగు, టరయంగ నిట్టగుట వింగళాలాప 

ములం బరిలోరిత మగు. _ శాంతి. *-15 

తీ, సంభాషణమ్ము 

వ. ఆని పలికి వాని యాలాపంలు నాలాపంబు వేసీ యభిమన్యుండు. 

(దోణ 2.18 

4, పలుకుట. 

క. కోవంబులేమి సఆార,లాపము నిజదార పరవిలాసము శుచితా, 

గోపన మ|దోవాల బవ, నీపాలక సర్వవర్ణ నియత గుణంబుల్ . 

శాంతి. 2-221 

ఆలి" సం. ఇ, ఈ, ప్రీ. (ఆ?) 

పంక్తి వరుస, గణి, నమూవాము. 

మ, ...పౌరాలి దీవన లిచ్చెం... విరా. 4-88 

రం =. ఎమధు (శ్రీ లాలి త్యాస్పద వా, క్యాలీకలనమున, నాకు నానతి 

యీ వే, ఆను, 4-424 

ఉలి చే. వి, 

1. పరివోసమ్ము గేలి. చూ. ఆలిగొన. 

2. హీనమ్ము వీచము. చూ. ఆలితనము. 

ఆలింగనము సం, వి. అ. న. 

ఉపగూవానము, కా(గిలింత, 

ఆ, వీ నలుమడింప భీముని. గవల నాలింగనమునేసి, ఏరా. 5-841 
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వ, అమ్మునినరుండు దనయుని గాథాలింగనంబుమ మూర్భాఘాణం 

బునుం జేసిం శాంతీ. 5-287 

'ఆలింగితము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

కెంగిలింపంబకినది, స్పృశింవ(బడినది, తా(కంబడినది, 

వ. నర్యాలింగాలింగిత మహీత లంబగు నమస్కార ౦బు సేసిన నజ్జగన్నా 

థుండు. విరా, 1-22; ఆర. 1-898 

“ఆఅరింగితుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కౌగిలింవ(బడివ వాండుం 

వ. ఇవ్విధంబున నాలింగితుండయి భూమింజయుండు, ఏరా. 5=272 

మ లీించు దే, న. కి. 

1. ఆలకించు (విను) 

ఆ. అనదనై తి నిచట నాలికుయ్యా్యలింవపు(డు. విరా. 8-19 

వం . ..ఆట్టయ్యిరువురు వివావాంబు సేయుట యాలించి. 

కర్ణ. 2-115; భీము. 8-228; శాంతి. 8-880 

(ఆలించి విమ) |శద్దతో విను. 

శే, ...న జ, ఘోర నాదంటు నీకోర్వంగొలంది యగునొ కాదొ నీవ 

యెజుంగుదు 'మేదినీశ,యనుటయును నృవుం. డాలించి విని 
భయమున. ఆశ్వ. 1-90 

జీ స్మరించు, మననునకు( చెచ్చికొను. 

ఆ. ఇంకనై న నన్నునేల యాలిం5వు, నాకు శరణమగుము నాథ, 
ఆర. 2-87 

లో. కథం భవిష్యసి పున ర్యామనున్నృత్య వైమధ, 

కథం భవాన్ జగామాదగమాముత్సృజ్య వనే [పభో. 

నం. భా, ఆర, 6లీ_24 ళో, 

ఆలికుయి్యి దే. వీ. 

భార్య మొర. 

ఆ. అనదనైతి నిచట నాలికుయ్యలింపుం డకటం విరా. 8.19 
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ఆలిగొను : 

ఆరిగొను చే, స. |కి. 

పరివాసించు, గేలినేయు, తక్కువ పజచు, 

గీ. ఆకట నై రంధి నన్ను నిట్లాలి గొన(గ,నేల చక్క(గ( గనువిచ్చి.. 
యేను జేడి జూడ రోయుదు రణమున నూతకృ్ళత భరము: 
'దాల్చుట కెమ్మెయి( ఐనుచువా(డ. వీరా. 4-18” 

ఆలితనము దే. విం 

హీనత్వము, వై చ్యము. 

ఉ. ...పాటిగ(బట్టుము. వాదుమాట లీయ్య్యాలితనంలు వావెదల: 
వియం బొనరించెద నీకు దం|డికివ్ . శల్య. 2.85 

ఆలి పము సం, విణ, (అ. ఆ. అం) పూయంబడినది చూ.. ఆలి ప్తి 

ఆలి ప్రి సం. వి, ఇ. స్రీ. 

వూయంబడుట్కు పూ(త, 

తే, సారచందన వ్యొదష్టకస్తూరికాది, లేవనాలి ప్రి నుండెడి భూప: 

వర్యు,లకట శోణిత పంక దిగ్ధాంగులగుటం గనుట కోర్వరా' 

దయ్యడు( గమలనాభ,. (యీ 216 (అలి_ప్తము-అని పాఠాం); 

ఆలీథము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

గ సింపంబడినదె, ఆక మీంప(బిడీనది. 

తే. (వేయు "ెర్టెననోడ వారిధి, దరింప్క లేని భంగి మనోభళవాలీఢ. 

వృత్తి, యగుచు నుండు జీవుండు భవాద్ది యుత్త,రింపలే( డిది. 

నిజము గరిస్టచరిత. | శాంతీ. 5-584. 

ఆరీఢథుడు నం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

(గ సింపంబడినవాండ్యు ఆ|కమింపంబడిన వాండు- 

క, విను మలసుండును గర్వియు, ననర్థ భాషియును మత్సరారీఢుండు6: 

[గో,ధను(డును గావలవదు శ, క్షగనురూపత( జేయవలయు నాతి: 

థ్యంబున్ , ఛాంది. 56-4642? 

ఆలీనుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అంటియున్న వా(డుు సంగతుండుం 

॥ 
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కం శాలగతి గనుట శాంతికి, మూలంబై. యంతరంగమున కాత్మమ 

య,త్వాలంబనంబు నిచ్చు. ద,గాలీకుండై న పురుషు డ మోభ్యు6 

డగున్, శాంతిం ఉ-కశT? 

ఆలు దే, వి, చా. (ఐ. ఆంగడు. ఆం|డురు) 

భార్య. 

క, ఆలును బిడ్డలు బంధులు, వై లీల జరించుచును గృవాస్థుండు. 

ద త్తల్లోలత్వరహిత చి_త్తత, మేలుగ నలవఖుపవలయు _.మీల 
“దెటింగి నృపా. శాంతి. 1-82? 

సీ _,.*చతురులు చా నెందును నుతికి నెక్కి లే యున్నగంధర్వుు 

లేవురు నన్ను నిట్టు, లొకండు పజణుపంగ నూరకయునికి సూడ... 

నచ్చెరువుగా బె యెవ్వరి యాం|డు రింక(, బరిభవంబున ( బొందక 

(అదుకువారు, వీరా 2-160. 

సీ నాలుగు జాతుల నాతులు వ పున కాంఢడుగాం గ.కొనందగుం 

| ఆను. వి=వ్రి/" 

వ జూదరి యాలికి గజువతనం బెక్క_డి యది. విరా. ౨2-158. 

క, వెడపనికి నాలి జంపం గొడుకు. ఐబనిచి వచ్చి నాడ. శాంతి, 6-28} 

ఆలువిడ్డ చే. వి, (ఆలు - బిడ్డలు) (ఆలు -} బిడ్డ) 

భా ర్యాపు తులు, 

ఆ, ఆలుబిడ్డ లేని యట్టి |తిమ్మరియగు, కొయ్యగాక కుదుటం గూడు. 

వెట్టి, కుడు చువార లిట్టి [ళ₹ొవ్విదంబులు సేయంజొచ్చు టిచ్చ 

గించి చూతురయ్య, ఉద్యో 2-0. 

ఆ బలము నీవ నాకు భక్తుండ నీయెడ. నాలుబిడ్డ లేని యట్టి వాండ. 
ఆను. ర_శే6౦[; 

తె ఆలువిడ్డనక యతిథి, పూజనం బిట్లు నడపిన పుణ్యమునకు. 

అశం 4.14. 

ఆలువిడలు దే. వి. బహు. (ఆలు -}-బిడలు) 
a G 

భార్యాపు (తులు. 

. ఆ, అలులిడ్డ లొజటులై లేమి. గుందుచు(, 'దెవులుచేశం బడుచు. 
వు) 
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నవయ జనులు, మున్ను [కోధలోభమ.ల నా_స్తికత( బర, పీడనంబు 

నేసి పేర్చివారు, ఆను. ఠ=$88 

ఆలరేపనము సం. వి. అ. న, 

త్తే మాల్యములును భూషణములు నాలేవనములు వ, న్త్రములు వింత్క 

చెన్ను నేయ, జేన్టలు విలసిల్లుచుండ. : మౌస. 29 

_ అంతలోపల, అది జరుగులోపల. 

క. ఆలో ధర్మజు సారథిం గూలంగ. గ్బృవుం జేయ. శల్య. 1-261 

కం ..ఎమ్మదసుతుం డాలోం దెలిసి లేచి ళోఖిల్లై. గడున్. 
దోజ. 1-190 

ఆలోకదానము సం. పి. అ. న. 

దీపదానము, చేవుని సన్నిధియందు దీపారాధనము (దీపము వెలిగించుట) 

చేయుట. 

క ఆలోకతచాన మన భూపాల పరగు దీప మీగి. ఆను, 4-18 

ఇఆలోకనము సం, వి. అ. న. 

1. చూచుట దర్శనము. 

న. ...ఒక్కనా(డు యయాతి యళోకవనిశాలోకన తత్పరుండై. 

ఆది. 8-178 

క, ,..నా కొసం,గు తదీయాలోకనంబగు తెలుంగు కృపన్ 

శాంతి. 6_ 862 

శి. చూపు, దృష్టి. 

క. శ్రీమవపాంగా లోకన ఛామ. విరా. 2-1 

i చె. నేశము, కన్ను- 

వ . కృష్ణుండు ధనంజయుం దనచేరువ నువిచికొని చిరకాల దర్శ 

నోల్లాసిశంబులై న యాలోకనంబుల నతని యౌ కారం బత్యాదరం 

బున నభినందించుచు. ఆర. 4-158 
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ఆలోకనీయము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.). 

చూడ (దగినది. 

ప, .+.తత్పకారంబునం గరదీపి కాలోకం జాలోకనీయం బయ్యు. 
. ' (దోణ. 5-144 

ఆలోకము సం, వి, అ. పుం. " 

1. చూపు, దృష్టి* 

మాలిని- పవశ్హిజాదిత్య సత్తో,పణ చతుర దయావిస్ఫారితాలోక. 

విరా, 4-277 

కి. దీపము. 

క, ఆలోకచాన మన భూ,పొల పరగు దీవ మీగిం ఆను. 4-18 

8. కాంతి. 

వ, = =త | త్పకారంబునం గరదీపికాలోకం బాలోకనీయం బయ్యె, 

య (దోణ, 5-144 

ఆలో కించు సం, సన. కి. 

1. వీశించు చూచు 

వ. కొమ్మనామాత్యు నాననం తాలోోకించి తదనుమతి వడసి, 

విరా, 1-10; శాంతి. 8.427 

బి, ఆలోచించు, విమర్శించు. 

క, ఈ లోకము నిస్సారం, బాలోకింపయగ నన(టియట్టుల, (స్త్రీ), 1-82 
క, ఏకాంత జనంబులు ను,ళ్లోకుండగు వారిమనంబులో నుండుదు 

రా,లోకింప వారి కతనిక్కి నేకత్వము గలదు శెల్లమిడి వేదములన్ = 

ఇాంతి. 6-609; ఆను, 4.868 

ఆలోకితుడు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

చూడ(బడిన వాడు. 

క. చాకు గల సొమ్ము లల్లను, నీకిచ్చెద నను (బసాదనిరత కటామా, 

లోకితుంజేయు మను(డు నతండీ కాలులు మానుమనుచు నేగెం 

'బెలుచన్. *' కర్ణ, 2.98 
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ఆలోచనము నం. వి. అన. . = 

1. ఆలోచించుట యోజించుట. 

క, అని యూజడించిన నరు, క్కోడొ-ని ధరశ్చతనూజు నొద్దకుం | బియ 
మెస(గం, జనుబెంచెం గార్యాలో, చనమును దగ. -శేయు బుద్ది 

శరి గడంకన్, . ఎ ఉదోస్టై tL 

వ. విచారణము్యు చర్చ. నా 

క, శాలిమిలేని జనంబులు, మేలెలు(గక యట్టి వాని మందను జాడ్యం,.. 

కాలస్యం బిదియని దో,పాలోచన మాచరీశితు రది మతి యగునే. 

శాంతి. 5.26. 

ఆలోఢించు సం. స [క్రైం 

చక్కగా విమర్శించు, చర్చించు. 

ఆ సర్వశా(న్త్ర వాక్యసమితి నాలోడించి. * 4-868- 

(సూ. ని. ఇచ్చిన పాఠము, దీని స్థానమున అలోకించి అని ఆనంద 

అకాడమి సందు, (ప్రతుల పాఠము, తి పం (హలో, ఈపదము కానరాదు. 

ఆలోన దే, అ, (దు. (ఆలోనన్ -- అ---ఆలోనన) 

ఆలో, అంతలో ఆంతలోపల, అడి జరుగులోపల, (తుటి కాలములో, 

వ. ఆలోన వై ంధవుండు సం భమంబున. [(దోణ. 1-10 

వ, వధియించు సాధనం బన్వేషించు నాలోన వంచించి. శల్య. 2.170" 

క, అలోనం గురుధరణీపాలు.డు. . శల్య, 2-275 

సీ, అరదంబునై (వాలి యాలోనః చెలిసి, విరా, 8-170: 

వు ...అతని.ళాలోన నచటి కేంగుదేర సమకూరిన విధంబుము, 
శల్య, 2-144. 

శ, ఇప్యిధంబున నేనుంగు పీనుంగా న ఏక ర్షుండు వెజచఅచి వపజువి, . 

వివింశతి రథంబిక్క వాొలోనన యట్టి నారాచంబున రారాజు: 

నురంబు నోనాట నేసిన, విరా. 56-198- 

ఆలోలర్ సం శత. 

ఆస క్తి గొలుపుచున్న. 
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కా. ...కర్హాఖుగ్ణిన్ జగత్కర్ల పూ ర్హాలో లద్దుణుః జూచి - చూపు 

. ప్రభూశతాశ్చర్యులై రచ్చటన్, ఆది. 6-80 

“ఆలోలత నం. వీ, ల (సీ 

వ్యామోవాత-.. 

క చాలత్వంబున నవివ్వేకాలళలోలత శుచియ నశుచి మెనదియు. 

త హక 
“ఆలోలము' నం. విణ, (అ. ఆం అ.) 

కదలునది, చలించునది, 

సీ, ఆలోల పవన వాచాలితకల్లోల, రసిత మృదూక్తులు నెసంగుచుండ 
ఆర. 8.88 

కీ గాలి నవ్విట సమాలోల మగుడు. ఆఅళ్వ. 8-105 

“అవ చే, వి. 

ఆవగింజ. చూ. ఆవంత 

ఆఅవంత చే. వి. 

ఆవగింజంత, మిక్కలి కొంచెము, 

క, నీ వింత యలుగ నేటికి, నా వంతయు. బౌరజన మనఃఖీవము నొ, 

క్మావంత (దిక్క-కుండ( గ,లావంతులు మత్చతులు గలరు. వగ 

దీర్పన్, విరా. 2-161 

ఆ, +. +.మనముల నావంత, శంక లేదు సంతసంబు ఘనము, 

సౌ పి, 1-652 

ఉ. ...మనంబులో న్యా వంతయు శంక లేక, కర్ణ. 8.288 

ఆవము దే. వి. 

కాల్చుటకై. పేర్చినకుండలు ఇటికలు మొదలగు వాని దొంతర 

సీ, ,..కడవకు,. తే. ఎత్తియొకచోట డించిన నెడలుటయును, నెండి 

యవియుటయును నావమిడినం బగిలి, పోవుటయు వాడు జనులశే 

బొలియుటయును, గలుగు గతి. మేని కెట్టును గలుగులేటు. 
ప. 1-94 

ఆవరణము సం. వి. అ. న. 

ఆచ్చాదనము, కప్పు, కవచము, 



| ఈ70 ఆవరించు) 

జ, = = కృపొణచ , ర్యావరణాది భాసిత మవోథుజ వికములై న వార 

లన్. = - నభా, 2.278! 

చ. న్ఫురదరుణాంశు రాగరుచిం బొంపిరివోయి నిరస్త నీరచ్యాపర 
ణము లై దళత్మమల వెభవ జృంభణ ముల్లిసిల్లి, .. వలి గె వానర 

ముఖంలులు శారద వేళ( జూడంగన్, . ఆర. 4-158' 

“ఆవరించు సం, న. కి. 

కమ్ము, కప్పు, 

వ. నాకుంగా లోకంబులం గరుణాలోకంబున నావరింపు మనిన. 

: . [దోణ. 2-168: 
తిది నంము పాఠము, ఆనందవాకి పాఠము ఆదరించు. సం.ము “ఆవ. 

రించు" అనుదానికి. జాళాంతర మేమియు నీయలేదు. “ఆవరించు' కన్న 

“ఆదరించు' పాఠమే యర్ధస్ఫూర్షి గలదిగ గన్పించుచున్నది. 

“ట్లో (ప్రసీద శగవన్ సర్వం రోషోనస్యాద్వరోమమ” దోణ. 58-10" 

చూ. ఆదరించు, రివ అర్థము, (ఆవరించు పద మీ యొక్క తావుననే. 

క న్చించుచున్న ది) 

అవర్షితము సం. విణ, (ఆ. ఆ. అఆ.) 

1. ఆకరి ంపంబడినదిం 

ఉ. ఆడ్జునుం డప్పు ఖీషుస్తిగని యగ్గలికన్ గుణరావసంగమున్ఫూగర్జిత 

దేవత త్తరవ ళోఖితు.డై గణకేళి శౌతుక్యావర్చిత చిత్తవృత్తి నని: 
వార్థ పరా[కమలీల: దాయక న,తూళర్డిత రౌ|దమయ్య బహూ 

ళో(గ మవో,న్ర్రగశాగతయులన్. ఖీమ్మం 1-250 

2, వంప(బడినది, పశము చసేసికొన(బశినది. 

ఉం ...వి[కమా,వర్డితవై రి భీము(డును వారికి(దోడుగ నేగు"బట్లాకో' 

దోణ, 4_189 

అవర్తనము సం, వి. అ. న. 

i 1. ఆవృత్తి, జనన మరళా రూపమైన తిరుగుట. 

కం పునరావ_ర్తన రహితుం, డనఘా పరమాత్ముజెందినట్టి పురుషుడు: 

శాంతి. 5-619 
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"2 సుడి తిరుగుట, మరలుట, 

క, ఆగలములు వోమశాలం,బున నానాభూక వర్ష ములళోడ థిఖల్ ,. 

మను జేళ్వర నామావ,ర్తన మొంద(గ ను;ుగగంధ రౌ ద౧బ లగున్ 
(య 

“ఎ “మౌనం 1-20: 

ఆవర్తము సం. వి. అ. పుం. 
1. నీటి సుడి 

వం ... రక్తాంబు తురగావ ర్తీక కరి గిరి శలితంబైి న సమరాంగణ, 

'సాగరంబు. | |దోణ, 1.280: 

వ. ,.. తృష్ణా వర్తంబును వానా: (పీతి రత్నంబును సత్యలతీర్ణంజును 
ac) నో క్ ౮ @ 

నగు నంసాగ పాగరంబు. శాంతి. 6-618; సా. 2.175: 

2 మర్ లినది, కౌనగ లది, 

ఆ పరిగృహీతులైన (ఖావ్మాణుల్ పం క్రిప్కావనవరిష్టులగుట వారి. 

కిడిన, దర్శ విష్టరములు దడి ణావ_ర్హంబు,లగుట( (గియలు దిల 
సమగలగుట, | ఆను, వ్రీ_18౭ః 

' ౭. తరిగినది, చుట్టినది. 

ఉ. (పదడిణా,వ ర్త శిఖాగవా_స్తముల వహ్ని. ఆది 2-228 

ఆవరి సం. విణ. (న్. సి న్.) 
వాత 

చుట్టు తిరుగునది, 

క, ఈ ఆన్న మొనర్చియక్తా దే జగ చావర్తికి ర్తి దీపితులై య, వ్యాజ, 

నురలోక నుఖముల, | భాజిల్లి రి రఘు యయాతి భరతాది నృపుల్ 

ఆర, 6-569 

ఆవర్తించు సం. స, (కిం 

_ శిప్పు, మరల్ఫ్బు. 

కం నీ వడిగి ననుం [వాణముం, గావంగ మాయంద బోధకంబగు.. 

[దవ్యం, వావర్తింపంగ (6 జేయుట, గావించును నీకు. చెలివు. గని 

కొను మిదియా'న్, ఆశ. 2-87 

ఆవ రితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
ని 

ఆవృ త్తి నొందినది, 
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క. వితత |నదతిణా వ,ర్త్హిత దీ_ప్ప శిఖానలమున ధృతి వేల్చె( బురో, 

హీశుండగు 'ధౌమ్యుండు బుధస్క మ్మతు(డు వివావా _పయుక్ష్త 

మం తావాుతులన్, అది. 7-288 

'అవజచినట్ల అచు దే. జాలీ. 

ఆవు ఆఅుచిన విధముగా నఅచు, వెద్ద చెట్టున ఏడ్చు, 

ఉం బాధిత శ తువర్గులగు పాండుకుమారుల దుఃఖవా ర్త...విని దుఃఖ 

శామ్ము(డై, .యాధృత రామ డావజచిన ట్లఅచెన్ వివిధ (పలా 

పుండై. , ఆది. 6.168 

అవల దే, బా. అనౌ, (ఆ--వలను) 

అవ్యల, అవల, ఆవులు * 

1. దేశ కాలములయందు ఆనంతరము ఆవతల. 

( దేశమునకు) సీ. హిమాచలంబును నావల హేమకూటంబును నట 

నిషధంబు నొప్పు, | ఖమ్మ. 1-21 

సీ. కౌరవంబనంగ ధశాస్థలి [కింద మ్కవోరౌరవంబశ నవుల చాని 

కావల విను కంటకా వనంబువేనుండు. ఆను. ర్. 170; ఆర. 6-368 

(కాలమునకు) ఉ..ఆవల వచ్చుఛాపదల కన్నిటి కోర్చి లశాంగి(గూర్చి 

'కా,కీచెడమాటలన్ మర్ల జెన్ని విధంబుల జూపి చెప్పినన్. 

‘ విరా. 3-78 

చ, అకట నికాంతలోభమున నావల( వాటిలు కీడు గాన(జ్యాలక. 

థీమ్మ. 1-186 
'శి, ఆ వై పు, 

క, చావును నోవును మనయో,ధావలికిన్ గెలుపు నుబ్బు నావలికిని 

సీచే విసియెదం దుది నెట్టులు, (శ్రీవిభవము పాండవులకు. జీపడున 

కదే ఫీషర్థ. 2.199 

"విణ. 

“ఆవలిది, అన్యము, ఇశరము. 

క. విను నూతి కప్ప విధమున, నను నీవ యెలుంగు "రెజు(గ చేరవు 
గర్వం, బున నావలికొలంది రణం, బున నొకమరి పట్టు పడక 
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పో నేర్చెద వే. ఉద్యో 4-196 

ఆవలి(₹) సం. వి. ఇ. ఈ. (స్త్రీ, 
నమూవాము, గుంపు. 

ఉ. కావున ఛారతామ్భుతము కర్ణపుటంబుల నార టి యాం. 

| ధావలి మోదముం బొరయునట్టుగ. కేలరీ 

ఊఉ చిత్తము లుల్లసిల్ల నల సింవాకిళోరము లొక్కమై మదో న త్త త్త 

_గజావళిం బొదువు మాడి. ఉద్యో. 2-140 

. కుల పర్వతావళి కులిశ భయంబున జెదరి వాపోవున క్లైదురు 

సెల. . విరా 4 116 

క. ...కమల, ముఖుల తాలవృంతానిలముల సుఖించు, (పభువె 

“కంక గృ ఛావలీపత వాయు, వడర నిలబడి యున్నవా. డక్క- 

టకట. ఆ. 2.161 

ఆవశ్యకము సం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

ఆవసర మైనది, ముఖ్యమైనది. తప్పనిది. 

సీ. *.. వనుధ యిత్తటి వస్తుహినమై యున్నది, చానంజేసి భూదేవ 

నిహిత ధనాదాన మావశ్యక ంబయ్య అశ. 8-187 

-అఆవసథము సం. వి. అ. పుం, 

'వాసస్థానము. ఉనికిపట్టు, ఇల్లు 

చ + = -కుక్కలకు “నావసథంబు (తివిష్టపంబునం, గలుగునె,.. 

'మవో. 54 

మ .త్తకోకిలము : “డీవళాయతనంబులున్ జగతీసు రావనధంబులుం, 

కావనా కమ భూములుం జెడి పాడగున్. ఆర. 4-805 

“ఆవహము సం. పిణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. కలిగించునది. 

వ. మహాభారతంబు సమ స్త దురితాపవాంబును నభిమత శుభా వవాంబు 

నుం గావున. విరా, 1-48 

క. నీ కూరిమి పౌ, భ్యావహూ మఖిల జగములకు. 

(దోణ 5-21; శాంతి. 1.69 



874 ఆవపొంచు. : 

వీ, అ, పుం, 

బీ, కలది, 

క, =..=వీ,రావవాని. గళ్లు నోర్వంగా వచ్చినా నాకు( గు [రీతి 

యగున్. " [దోణ, 5.9. 

ఆవహించు సం. స. కిం 

1. కలిగించు, ఆవహిల్లంజేయు. 
వ ... ౩౦పు సొంపు సంపాదించి యకాలసంధ్య నావపొంచిన. 

విరా. &.60” 

క, ఇది నాయది యను నూ(శ,న్మది నెయ్యది పట్టుకొల్చినను వాసి. 
త మె, తుది. జేటునొంది వానికి, నది శోకము వావహించు నఠ్యం 

తంబున్ . శాంతీ, 4.18; శాంతి. 5-292; 670" 

2, రప్పించు. ౪ 

క, కనీ యిది కన్యక దోవనం, బని 'తల(వక బాల్యసంభృ తాజ్టానము. 

వేడ్క వొనర్ప నావహించికి, మునిడుం(తబలమున సూర్యు, 

మునినాథవరా. 

శే, ఆవహించిన నర్దేవు( డాళ నమున్క నాత్మమూర్తి వర్తింపమూ ర్త్యం 

తరంబు, దాల్చి నాకడ కశేతెంచెం దత్సణం బ,నాదుచి_త్త మాళ్నర్ళ 

మగ్నంబుగా౮గ, ఆక. 2.986, 99” 

8. ఆవాహనము చేయు, మం| శాదులచే ప్రవేశ పెట్టు. 
వ. ...ఓఒక్ళు. పసిండీ కత్తళంబునం చాళకి యౌావహాంది యిచ్చిన, 

(దోణ, 8.116 

లే, శృభమగు మృత్తిక నురుచిరంవు(, [బతిమ గావించికొని యందు 

బరము నావ్కహి౭చి పూజా విశేవంబు లెల్లంజేసి, నీవు దొలు మేన. 

గొలిచితి నివృతోడ. [(దోణం 4-416; శాంతి, 6.184- 

శ, ఆవేశించుం 

వ. ... లౌదం తావహించిన అయకాలరు దుని సం|క్రీడనంబు* 

చందంబు దో(చె శల్య. 1-211 
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5. మార్పు నొండించు, | పవర్తింపం జేయు, 

శె, నాకు నివ్వర మిమ్మని న| మయగుడు; వీడు (కావ్మాణు( డగు 

గాక వీని కొడుకు,నందు రాజత్వ సంపద యతిశయిల్లు, ననియిం 

గరుణార్చ్భ) చిత్తుండ్హై యత్తపస్వి, 

వ. ఆట్లమ్ముని యావహించుట కతంబున సత్యవతీ పు[త పౌతులై న 
జమదగ్ని పరళురాములు (గమంబున (బవ్యాత _త తేజోవి రాజితు: 

లయిరి గారి భార్యకు జనియించి విళ్వామి తుండు. 

| ఆను. 1.116, 117 
6. కల్పించు. న 

తే, (అవా గల్పించి చానికి( బతి(గ(జేయ, నమ్మవోత్ము డవాంకార 

మావహీంచి, మనను( బది యి| దియములు బుద్దిని ఘటించి, చదలు: 

మెదలగు భూతపంచకము( జేయు. ఆను, 1-824. 

ఊఉ. అత్తకు భ శ్రీగల్లి మది నాయమ నెప్పిన మాడి జీవితా, వృత్తము 

తావహింతు, . . ఆర. 6-804 

7. (పతిస్టించు. 

వ. ..,. ఆ _త్తపోధనుండు దన నందనం డగు జమదగ్నియందు 

సమస్త ధను ర్వేదంబును నావహించు నవ్విశేషంబు తత్పు| తునందు 

ఫలియిం చు. ఆను, ఇ-లీలీి!; శాంతి, 2.69 

8. ధరించు, వూను, 

చ. భువనము లొక్కపెట్ట మృతి( బొందిన జీవము లావహింపన్నేర్తు: 
వలచినట్లులై న గుణరూఢు(డు మేనమ ఆందిపౌ[తు( జావ విడుతె. 

ఆశ్ర. 8-177 

అ. (కిం 

9, కలుగు సంభవించు. 

ఆ, అ|గ పు_స్టకంబు లర్చించి చూచుచు, జిరమనియ తి మై నువ కుతు- 

లకు బోవుచును శుభంబు లావహీంచుట. గాంచి, చెలగి యొండ 

రులకు జెప్పికొనుచు [దోణ. 2.8465 



శర'(6 ఆవహిల్లు 
వ. య 

=ఆవహిలు సం. అ. కి. 
గా 

1. కలుగు, ఉండు. 

వ. ఆప్పు డావహిల్సిన రుధిరసాగరంబునకు రళ్నాకరత్యం బలవరించెం 

విరా. 5-188 

గ్. ఆభిల సిద్దులు నఆబేత నావహిల్లు. శాంతి. 8-415 

8, పుట్టు జనించు. 

వ. ఆందు దుర్నయంబు లాచరిలచిన నమ్ముని కోపించి విఇవోమధేనువు 
' వాలోకించి వీ బలంబు పనుపుమనిన నది దన మావోత్మకంబున 

నచట చావహిల్లిన ఘోరాశారులగు వీరులం బనుస వారలా 

రాజు వరూధిని మడియించిన. శల్య, 2-166 

"లి. పరిణమించ్యు ఏర్పడు. 

* సీ, ఎయ్యవి సుఖము లొక్కింత కాలమునకు నవియ దుఃఖంబు లై యా 
వహిళ్లు. శాంతి, 4.178 

అవహుండు సం. వి ఆ, పుం. $ 

స_పవాయువులలో నొకడు. శాంతి, 6.807 

వీరు 1, (పపహుండు 2. ఆవహు(డు శి. ఉద్వవా(డు 4. సంవవు(డు 

5, ఏ వివవుండు 6. పవహుండు. 7. పరావవాు(డు., 

“ఆవని సం. వి, ఇ. ఈ, స్రీ: ఆవలి 

చూ, ఆవలి 

ఆవాప్ప్రము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పొంద (బడిన ది. 

శే. చాల ద్వున్తరమైన యజ్ఞాతవాస, వత్సరంబు భవర్గర్భచాస గు_ప్తి, 
వలన గడపితి మతిసుఖావా ప్ప చిత్స,వృ త్తి నేము నిర్భయులమె 

విందులట్ర. విరా, 5-844 

*ఆవాపప్తి సం, వి. ఇ. స్రీ. 

(పాపి, పొందుట. 

క్, దేవతలవైన నొక్కాక,చో వలయునకా'ె శతు సూదనవిధి కా, 
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లావా _పఫికి మను దమ న, చ్భాపంబు లడంచి యుడుగ (బడి. 

యుండంగన్, విరా. 1-58; శాంతి, 4-860; శాంతి. 5-248 

ఆవాసత సం. వి. ఆ. స్రీ. 

ఉండుట, నివాసమ్ము 

క, ఆవిథుడు రాజ్య నుఖలీ,లా: విముఖత వెడలి జంధులం దొట౦గి: 

'యశేష్టావాపత [బుంగుడువడి, పోవుట, ' విరా, 1-266, 

ఆవానము సం. వి. అ. పుం. 

1. ఉండుట, ఉనికి, క. ' 0 

మ విపీనావానము. గూఢ చక్యయను గాచింవం దలం పొప్పదే.. 

: విరా. 1-7 
క ఆవాసము శుక్షమునకు నఖిలాంగకమూల్. శాంతి. 4-805: 

2 నివాసము, మందిరము, అల్లు (| 

క. దేవ్మవతుండు గీ ర్వాణా వాసంబునకు! జనిన, స్రీ 2-117 

క ...అర్జునుండు శానసురమగు న, మావ గేసరముగ యజ్ఞా,తావా 
సంబునకు వచ్చె నంచిత లీలన్ * అశ్వం 4.166 

అవాసి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) : 
నివసించువా(డు, 

క ... పరబేశావాసుల మగుదుము, ఆను. 1.195- 

ఆవాహనము సం, వి. అ, న, 

ఆవ్వోనము, పిలుపు, అప్తాిదులయందు మంత పూర్వక ముగా శక్తిని. 

[దివేళవెటఖుట. ఒకస్థలమునందు(గాని (పతిమయందు(గాని మంత 
ట ఫ్ర 

పూర్వకముగా 'దేవతాదుల. (బవేశ చెట్టుట. 

తే, మోహనా స్త్రంబు సంచితావావానంబు సేయుటయును, 

ఉదోో, 5.847 

వ, కుబేర మాణిభద |వభృ్ళతి భూత యత జనంబులను సభ క్రికా'. 

వావాన కలితులం గావించి పూజనంబు లాచరించి, ఆళ్వ. 8.160": 

ఆవి చే. వి. 

ఊపిరి, శ్వాసము 



878. ఆవిద్దము 

గీ. ఆనుయోధను ముక్కువ వావిగలుగ(, బుడమి నీ కీ(డు. 

5 ఉద్యో. $.41 

శ విద్దము సం. విణ. (అ. ఆ, ఆ.) 

కొట్ట(బడినది, గాయపఆుపహ బడినది. 

'క.. ఆ విజయుడు గర్జుని విలు,-.. వొవిరి( దునుమాడి : విపుల. వశము 

నవజాాణా విద్ధమునేసి యతని, జీవము గొనునట్టి ఘనవిశిఖ మేసె 

వడిన్ రోజ 4800 

ఉవిద్దుడు సం. విణ, (అ. ఆ. అ,) 

1. గాయపటుప బడిన వాడు, కొట్టబిడినవాండు 

మ. విరథుండున్ వినికృ త్రచాపుండు శ రావిద్దుండునై. మేదినీ, నర నీ 

ప్యుతుండు. శల్య. 1-145 

ల, పీడింప(బడిన వాడు 1" 

సీ దమయంతి జూచి కందర్ప శళశావిద్ధుండయ్యె. నలుండు, 
ఆర. 2-89 

ఊవిర్భవత్ సం. ళత, 

పుట్టుచున్న . 

మందా[కాంళము ; వీణా నాద _వతినిగ మావిర్భవ కార పుణ్య 

ణీ నంపారిత విమలతా సస్థేమ నిర్లేప చిత్త, (శాణ్యకీడాకలన 
సంతళో శ్సావావద్ది వ్యభావా ద్ర 2.184 

ఆవిర్భవించు సం. అ. కి. 
(వభవించు, పుట్టు 

వం +... ఆ లోకపిశామహు లలాటంబున, ..నావిర్శవించిం 

శాంతి 2.208; ఆను, 5-276 

ఆవిర్భావము సం, ఏ. అ, పుం. 

పుట్టుక , కలుగుట 

క, నాకె, నిర్భర విధ్యంసదశా, విళ్ళావము చెచ్చికొనుట వెరవై 

'యున్నేం విరా. 1-822 



“ఆవి లము 879 

ఆఆ విర్చూతము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
'' పుట్టినది, వెలువడినది 

“మ, వెరవే సంపద6 గోరి గాండివగుణావిర్భూత వాణాలి కి, ఇర 

'ఆవిర్ఫూతి సం, a ర్త. స్రీ 

మ్క. ++. భారతక థావిర్భూతీికిం గారణంబును ఆది. 1.74 

ఇవిలత నం. వి. ఆ. స్రీ. 
1. (రకాదుంచే కలుపత్వము, మలికమగుట, 

క. |పోవులు గట్టిన గుట్టపుం 'బేవులు నేనుంగుల తలిచు( పీనుంగులు 

ర, క్రావిలత వెల్లవీరలు, గావులు నై కటనికాయ శాయంబులునై_ 

ఫీష్ము, 2-269 
2, నష్టము 

క, 4. సంక, ల్పావిలతకు నలుగుట పితృ దేవతలకు. గలుగు? 

బొమ్ము దిగ్గున ననుడున్. అశ్వం 4-281 

“అ విలత్వము సం. వి, అ, న. 

కాలుష్యము. 

ఉత్సావావృ త్తము :...పను శో,కావిలత్య ముడుపంబూని యరుగుదెంచి 

తిన్ . స్రీ. 1-66 

ఆవిలము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
1. కల(గయాణీనది, (చిత్తము మొ.) 

ఉ. ...ఈత( డ,తా్యావిలచిత్తు( డయ్యను నువ్భాచా ప్రమృతిన్ దుర 

టల్లు నెవ్యగం, బోవంగందోవు నీదయిన పుణ్యత పన్ఫుట వాక్య 

పద్దతిన్* శాంతి. 2.109 

2, కలుష మైనది, పాపము గలడి. 

ఉ. ...కా,మావిల బుద్దిగాక యుచితాగత సౌఖ్యము లాచరించు 

చున్, భూవిథు( డెను భూమినతింబొంది రమింప మహోన్నతుం 

డగున్, శాంతి. 3.1265 



880 ఆవిస్ఫురణము. 

ఉ. కావున నన్న చానమున( గా కేటులుండు మహా(ప్రమోద చుశా 
విల చిత్తు.డైనను మవాత్తర చానమునన్ విశుద్ద స్క చ్చావత 

నొందు నిక్క మని వల్కె. ఆను కే-85ల 

ఉ. ...ఆక్మావిల భావముం దపము నగ్గిలికం బెడ(ాసుం 

లి, కలాపిగా( బేయ.(బడినదిం 
4 

సీ మలయజ మృగమదావిల సలిలంబుల నిమ్ముగా నార్జ్రిక ఎశముస్తా 

లయిన -గీ- యంగళులవొవ్పె. '. + అది, 6146 

ఆఅవిస్పురణము సం, వి. అ. న. 

“పరా కమము. 
క. *౨.4ఆత్తరుణిం గాచుటకు నత్యుదగ భుజావిస్ఫురణాఢ్యు నొక్క 

రక్కాను .. , |గక్కునం బనిచెన్. విరా, 8-170'* 

ఆ విషము నం. విణ. (అ ఆ, అ.) 

. క్షే. (దయ మొదలగు వానిచే) (గ సింపంిడేనది. 

వ. ఇట్లు సేసి పరమకృపావిష వ్చాదయుండై. తపోవనంమినకుం 
య ల జ హూ 

జనియె. శాంతి, 2.84- 

2 చొచ్చినది, నివిష్టము. 

క, వ విధము "కొంత నైనను, దా వివారణమునకు నెపుడు చార్న(డు 

తనయం. చావిషము భార్యా|వత, మా వెర వడం బుపవ యను" 
లు ( G థె 

వాకిటికిన్ , శాంతి, 5-80: 

కి, ఆవేశింపంబడినది. 

సీ ...పురవారునకు, నంతయు నెటింగింప నత(డు [తిళూలంబు€. 

బనువ దై త్యావిస్ట భావ మడయె, శాలి. 5--495+= 

కీ, కలిగినది, ఏర్పడినది. 

క, నీ వలనన కలిగి కుర్కుశ్యావలయం బేలునట్టి జనవతు లన్యో|ోో,న్యాా. 

విష్టరోషులై_ రణ, సేవనమున. గులము తఅచు నెఖుతురు వత్సాం. 

ఇశాంత్, 6_526. 
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ఆవిష్టుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. (భయ కో ఛాదులచే) (గసింపంబడినవాండు. 

వ, ...ఆయ్యాచార్యుసుతుం జూచి రోషావిమ్టుంతై ధృష్టద్యుమ్నుండు 

దాడి. (దోణ, 5-127: 

2. నిండినవాయడు, 'వ్యాపింపంబడినవా (డు. 

సీ, వీతంపురోమంబు చేత నొప్పార న్యావిషుండగుట శిపివిష్టుడనియు. 

శాంతి. 6-482: 

శీ, ఆవేశింప(బడినవా.(డుం 

సి, రాజసావిమ(డై నవు రాజ్యరీల, విడిచి తన్నెలుంగక తదాదేళః 

రహితు(;డైన యప్పుడు రాజస్ట శార్యంబులందు, బద్ధబుద్ధియె. 

కల్మాషపాదు. డుండె, ఆది, 71-113. 

ఆవు దే. వి. (బవ. ఆవులు-ఆలు) 

వృ_్రియందు అంత్యవర్శ లోపము వికల్పముగ నగును, ఉదా: ఆవు. 

' -పెయ్య-అఆంబెయ్య. మొ, కర్ణం 2-90, 

గోవు మొదవు. 

ఉ. ఆ ధృత రాము డావట చిన ట్ల అిచెన్ , ఆది. 6-168. 

చ. అనుటయు భీకి వే(డికొని యావులు వేయును నెడ్డనాజునూటును* 

కర్ణ 2-91. 

ఆవులనేయి దే. వి. 

ఆలనేయి ఆవుల పాలనుండి తీసిన నేయి. 

శే. ఆవుల నేయి వి పులకు నీగిం చాని ( వేల్చుట (చావు టుదా త్త. 

తరము, అను, లి_-48. 

ఆవులించు దే, అ, కి. 

ఆవలించ్కు జృంభించు. 

వ. ఇట్లు (మింగినం | దిదళ గణంబులు దత ఇంబ యా,_ద్రై త్యునకు. 

నావులించునట్టి యాలస్యం బావహించిన, ఉద్యో. 11204 

56) 
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తే అనురవాథుండు నలనత యడర నీల్గి, యావులించిన నత్సణి నమర 

విభుండు, దనళర్మీరంబు సంకుచితశంబు సేసి, కడుజవంబున( గుప్పించి 

వెడల నుఠటీశె ఉద్యో. 1-125; ఆర, 7-96 

ఆవులింత దే. ఏ. (గ/ ఆవులించు) 

ఆవలింత, అవు లించుట, . 

ఆ. ఆవులింత తుమ్ము వోనంబు నిష్మీవ,నంబు గుప్తవ రనములుగా6గ(౩ 

_ జలుపవలయు. ' విరా. 1.137 

ఆవృతము నం. విణ. (ఆ. ఆ. అ.) 

1. కప్ప(బడినది, మజుగు పలు ప(బడినది, 

ఉ. కావున దీనియం దిడుట కార్యము గై దువులెల్ల( గేళ చ, రావృశ 

సంచయంబుగ శ వాకృతిగా నొనరించి కట్టి నం, 

విరా. 1-166; శాంతి. 5-559; ఆర. 8-869 
చీ, చుట్ట(బడినది. 

శే జగలిగల జనపతులు నీ చరణపీఠ, మర్చి. గొలువ నము |ద వేలా 
వృతోర్వి, యెల్ల నేలుట యొప్పదే. ఉద్యో. 8-265 

శ, ఆ| కమింపంబడినదిం 

సి, =. నక్షత గణావృతశత గగన నద్భశు. శాంతి. 2.8 

4, గువ్రము, నురత్నీత ము. 

మత్తకోకిల : ( అభిమన్వుండు) ఆది/గోలెను గృమ్షచే దయ నావృతుం 

డయి భౌమ్యుతో, వేద మంగయుతముగ్రగా( జది వెన్* 

ఆది, 6-227 

'ఆవృతి సం. వి. ఇ. స్రీ. 

ఆవరణము. 

ఉ, _..వుమ్బిశవల్సి _ వేల్ళితో,ర్వీజవనాపృతిన్......రమ్యమగు రైవత 
కాచల కందరంబునన్. ఆది, 8-171 

ఆవృతుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

చూ. ఆవృతము. 
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ఆవృత్తి సం. వి, ఇ. (స్రీ! 

1 జనన మరణ రూపమైన తిరుగుడు. 

క. 4.చిన్మయు, ననుస్మరించునది యపునరా వృ త్రికినై + 

| శాంతి. 4.247 

శి. ఒక ్వంకనుండి మటియొక వంకకు. దిప్పుట, 

వ. (అర్జునుడు) ఈ శరీరంబుతోడన నమరావతికి నరిగి యం దమ 

నేదు నాచార్యులా వరించి తత్పసాదంబున 'ది'వ్యా(న్ర్రంబుల 

[పయోగంబును నుపనంవోరంబును నావ _త్రీయు( | వాయళ్ళ్చి 

తంబును (బతిఘాతంబులును నేర్చిన నాకు సంతోసిల్లి సురేం్య దు 

డిట్లనియె. ఆర. 4.52 

ఇవేదించు సం, న. ED 

తెలుపు, ఎటీ(గించు. 

వం ++ సత్యవతీ నంగనుం డాగామి కుఖథంబు లావేదించి చనిన. 

"ఆది. 7-164 

“ఆఅ వేదితు(డు నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

(శెలుపుడు సేయుట) కలవాడు, విన్న వింప(బడిన వాండు, విజ్ఞాపితు(డు. 

వ, .=.పుతళో కార్తుండగు నప్పాండు రాజ పుుతుండు పుతళోకా 

రిం బొగులు విచిత వీర్యుపు తుకడకుం జని త త్చార్గ్వవర్తుల 

చేత నావేదితుం డగుచు నాఖభూవల్లభు పాదంబులకుం |బణతుం 

డగుటయు, (స్రీ 1-124 

ఆవేశము సం. వి. అ. పుం. 

1. |పవేళము, చొచ్చుట. 

క, కావున. గామ కోధము, లావిర్శూతములు గాని, యట్టుగ( 

ద,త్సక్త్వావేశంబున నూన్స్నుము, భావం బివ్విధము విష్ణుపరత 
గుమారా. ఆను. 1-818 

౨. ఆవేగము, చిత్తసం భ్రమము. 

క. నీ వలుగుల పడుటకు ద్కుఖావేశము వొందనే నిరర్భ కమగు ని, మ్మే 



ఆపోంచు: 

వపు బుట్టువు పుట్టిన, నావగ నెవ్వరికి నెక్కు నళినదళాతీ. 

విరా. 8-50: 

8. అభిని వశము, చలము, 

వ ఒఅప్పార్టుండు రెండు బలంబులయందు నున్న సోదర సుత మాతు. 

లాచార్యాదులగు బంధు శిష్ట జనంబుఆ నాలోకించి పరమకృపా' 

వేళంబున నత్యంత విషాడంబు నొంది. భీష్మ. 1-180) 

శ, యొావనమున విషయ పఠ, క్యా వేశము దుఃఖకారియె యల(ప(గ 

వాానవావిధ దుర్వినయముఅకు., చావలమై మెలగు నిందిత 

(హ్మకియలన్ + శ్రీ" 1ఎకీ0' 

క్త, ఉ| దేకము, విజృంభణాము. 

క. వినుము శ్కుశ్షావేళము నంకల్పజ, మావాసమ్తు శుక్షమునకు. నఖ 
లాంగ కముల్ . శాంతి. 4-806 

5, కలుగుట, వర్పడుటం 

వ. (జ్వరము) మనష్యులకు జనన మరణాదుల యెడ వేదనా వేశంబు 

నుంగా ఏభజించె, | శాంతి, 5-448. 

8. (పిశాచరాకసాదులు) సోశుట, 

వ. అని చెప్పిన వినుచు మున్ను రాతసా వేళంబునంజేసి నీచవళా[క' 

మంబు లాచరించి తదనంతరంబ తెలిసి యారథికవరులు వగం 

7. నంరంభము. 

శా. విద్వత్సం స్తవనీయ భప్యకవితావేశుండు విజ్ఞాన నం,పద్విఖ్యా 
తుండు. విరా, 1-5: 

ఆవేశించు సం, అ. |కి. 

(పవేశించు చొచ్చు. 
వ. ...అఠం డెలుంగకుండ్క శేజోరూవంబున నతని తనువున నావే' 

శించె. సౌ_పి. 1-184 

క. ఆవేళించెద యాగ, | పావీణ్యంబున మునీం[దు ఇార్యం ద్పే > 



ఆశంసనము 885 

యావి కుతాత్ము మనమున, కీ విజ్ఞానం బు దోంచునే వజపేలా ? 

ఆను, 2.192. శాంతి. 6-289; ఆర. 5-262 

ఆ'వేశతము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

(వ వేళ వె ట్ర(బడినది, ఉంచబడినది. 

క, దేవా జనమేజయ జగ,తీవరుండు గుతూవాలము మదిన్ మొల 

కేరం,;గా వైశంపాయన వద,వావేశిత దృగ్విలాసు(డై యిట్లని 
యెన్, ధ్ర. 1-2 

ఆక సం, వి, ఆ. (హీ, 

1. ఆస, కోరిక, తృవ్ష, ఉత్కశుచ్చ. 

ఖా చాపాచార్యుండు భీష్ము(డుం గృపుండు నళ్వశ్రామయుం గర్జుం 

డున్, భూప శేష్ణు(డు( చారు మున్నె ఆు(గరే పో లెట్లు గయ్యుంబు 

ల్యాళశాపాశయులు చుట్ట లా వెటిగియుంజావేండిమార్కొందురిం, 

శ పో తమ్ము( గపిధ్వజ | పభల యంధీిభూతులం జీయవే. 

ఉదోగ. 1-821 

'2. దిక్కు. 

మవో సగ్గర ; వితతజ్యానాద మాశా వితతి నినిచి. సౌ_ప్తి. 1-189 

ఇఆఅశంక సం, వి. ఆ స్త్రీ 

1. భయము. 

ర పితృగణ హితార్థముగ స్క|త్క-తు వొనరింపంగ బుద్దిగలదు (పజా 

సంవ్చాతి త త్కతువున నగు నని, మతి నాశంకయును గలదు 

మానుగ నాకున్, సభా. 1-98 
శా 

(| జు 

శి, సందేహము, అనుమానము 

క. ఇవవంళో త్తము. డిప్పుడ, చనుదెంచు. (వియంబు నొందు జల 

జానన నా,విని జానకి లవ్మణు నెడ, జనితాశంకయయి [కోధసం 

(ఖాంత మతిన్ . ఆర, 6-338 

ఆశంసనము సం. వి. అ, న. 

కథనము, చెప్పుట, తెలుపుట, 
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క, జనవరతీర్థ విధాశం;సనమగు నీపుణ్య ' వాక్యచయము పవ్మితం;. 

బనుపమము మాననీయం, బనిమిష పద వీ పదము రవాన్యము 

సుమీ. ఆను. 2-94 

ఆశపడు వి. అ. |కి. (అశ--పడు) 

కోరు ఆచేతపడు. , 

కే నాకుం (బజగతి నిచ్చు ననంగ వలవ,టేన |వజనయి పొడమెవల 
గాన యేను, నన్ను6 గనుచున్న నది మోచణంబు నేయు, నొళపడ, 

నట్తులగుట6 (_బజాభియు క్తి, శాంతిం 4-27 

ఆశయము సం. వి. అ. న. 
1. స్థానము, పట్టు. 

కం నలిలాశయములు సేసిన, నలఘు (పియమందు( బితృచయములు. 
ఆను. 3.881. 

' బీ. మనస్సు, చిత్తము, హృదయము. 
క (వియవస్తు జెడలుటయు న,|పియంబు వాటిల్లుటయు( బరిజ్ఞూన 

వినిశృయ హీనులై న యల్బా,శయులకు దుఃఖంబు(జేయు జగతీ? 

నాథాం స్రీ) 1-80 

క్, + =. కుద్దాశయ నంభజన మహిత వారివారనాథా. సౌప్తి, 2-1 

ఆకాచ[కము సం. ఏ, De నం 

సీ చాంగిన శాఖ లాశాచ| కముల కొలందులు వారవెట్టంగం బొలుచు" 

' చాని. విరా, 1-162: 

ఆకాసించు నం. స. (కిం 

1. ఆశీర్వదించు, 

వం ...అమ్మనుజపతి దనకు జయం జాశాసింపుమని యభ్యర్థించిన. 

నయ్యాచార్యుండు నీకుం గృమ్షండు మం|తియైయుండ నొరుల. 

జయం జాశాసింపు మననేల, కీష్మ. 1-16౬ 

2. కోరు. 

శ. (ధృతరాష(డు) వారలకు (క్రీయు నాయువు వై రిజయము, 
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మానసమున నాశాసించు మానవేంద (వారలకు : పా! డవులకు, 

ఆశ. 1.14. 

ఆశి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 

(తఅచు నమాసాంతమందు వచ్చును) తినువాండు. 
ఉ. మార్పుము కాలయాపన మమర్చక యప్పిశితాళి. బట్టి పాొ.లా- 

రంగ "నేల, ఆది. 6-218. 

ఆశీర్వాదము సం. వి. అ. పుం. 

దీవని. 

క. భూదేవే త్తము నాశీ, ర్వాదంబులు( |భీతి( బొంది. విరా. 1-145, 

ఆశీవిషము నం. వి. అ. పుం. 

కోఆఅలందు విషముగలది, పాము. 

తే దారుణాశీవిషముల జారి దప్పట. దోణ. 8__176. 

ఆశీన్సు సం, ని. ద్, స్రీ. 

మంగళా శాననము, దీవన, 

నం శిళాశీః పవృష్టీ, ఉద్యో. 1-958. 

ఆశుకియ సం. వి. ఆ. స్రీ. 

మందు వుచ్చుకొనుట, జొపధ నేవవము. 

వ. వ్యాధి శమానిష్ట సంస్పర్శ నేష్ట వివర్జనంబులను నాల్షి-టం బుట్టి 

శారీరదుఃఖంబు లాళు కియాది _పతియోగంబుల నుపశ మిల్లు, 

ర. 122; 

ఆశుగము సం. వి. అ. పుం. 

బాణము, 

వ ......ఫల్గుణాళుగ సంతాడనవికీ ర్త శతు శేఖర వ జ వజంబులు: 

వలనను, విరా 56-60 

ఆశువు సం. విణ. (ఉ. డ్. ఉ.) 

వేగము గలది. ! 

తే. రాముగందును గార్తవీర్య ఊరీశ్కునందు నరునందు ఖీష్ముసి: 



995 ఆళోభితము 

యందు రక్క( గలుగునే యెందు నీయ స్త్ర బలము వీని, యాశు 
వి కమ మద్భుతంబయ్యె. జూడ, (దోణ, 8-184 

ఆళేోఖితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

(పకాళించినది. 

కం .. శ క్రిశయ సమయు,క్త్యాళోఖిత రూపహేల వారివారివాథా. 
శాంతి, 2.3 

ఆశ్చర్యము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

అద్భుతము ౩ అచ్చెరువు, 

మ అనినం గేకయళరాజనందన |పథూశాశ్చర్యకయై యిట్టనున్. 

విరా. 1-821 

అ|శమము సం, ఏ. అ. పుం. న. 

1, మునిపల్లి, మునులు నివసించు చోటు. 

వ. ...అమ్యిపవరుండును నొక్క వుణ్యారా క మంబున వసియించె, 

విరా. 1-147 

శి దివ్మాచ ర్యాాది. 

(ఇవి చాలుగు : (దిహ్మచర్యము, గార్హస్థ్థ్భము, వాన వస్థము, 

సన్నార్టిసము) _ 

క్ర ద్నిజుడం గురువిషయ జాతుడ, సుజన పియు(డై న ధర్మ నుతు 

సఖుండ6 బరి, (పజనా|కమ కలితుండ. విరా, 1-195; ఆను, 1-16 

ఆశ మవాసపర్యము సం. వి. న్. న, 

ఆం|ధ మవోభారతమునందలి 19 పర్వములలో 1క్వ పర్వము, 

చూ మవోఖారతము. ఆశ. 1-187 

ఆ(శమన్గుడు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

బివ్మా చర్యాదులలో నేదేని ఒక యాళమమునం దున్న వాండు 

సీ ఆ | శమస్టుల( దనకులంబు -తె వారి భరియించినను. ఆది. 2.6శ 

ఆఅ|శయణము సం, వి. అ. న, 

(వొపు, ఆ; శయించుట, ఆండగానుట్ట అవళ౦బించుకు, 



చ. ...రకణ [కియా,[శయణ విలా సళానుర. శాంతి, 8_529 

“ఆ(శయణియము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆ[శయింపందగినది, అండ (గొనందగినది, 

సీ. +..ఆ| కమముల కెల్ల నా|శయణీయమై గృవాస్థత్వ మొప్పు. 

ఆను. 1-15 

“ఆ[శయణీయుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆ|శయింప(ద గినవా(డు, అండ(గొనందగినవా(డు,. 

క. నీవ్యాశయ నీయుండవు గా వే భోగవరము గాకున్నది మ,ద్భ్యా 

వం బటుగావున నా, కీ వచనము లింపుసేయ విద్దగు ణాఢ్యాం 

శాంతి. 8-58 

అశయత సం. వి. ఆ. ప్రీ: 

ఆ|శయత్యము. 

కవిరాజ విరాజితము : ఉదాత్తగుణా శయమహితా. స్రీ 1-61 

ఆశయము సం. వి, అ, పుం, 

1. ఉనికిపట్టు. 

ర ఏ|శుత వాద్యంబులు మం,జు[ళుతి సంభావ్యగత సుగతులు నచ్భా, 

వా శయములు' దజ్జన్య రసా శయములు నైన యభథిశయంబు 

'లెజు(గుదున్ , విరా. 1-242 

2. అండ, (పొపు. 

తే ఇతని యాశయమున మనమెల్ల ,బదికియున్న వారము గావున 

నుుగరిపుల, పాలుపడకుండ వినిపింపం కాడి యికని నెయిదు 

మెయిదుము రథరయ మెసక మెసంగ. విరా. 8-203 

2 * =గృ్భహస్థ ధర్మ ముత్తమం బని చెప్పు నుర్వీళ పళుపములానిగా 

జీవుల కా|శయంబు, శాం, 1-156 

లీ. రత్షణము, నిలువనీడః 

తె. ఆ శయంబు, దీనులకు నిచ్చినను హింస మానినను నసన్మమంచిత 

స్వర్గ్శలత్మీ సిద్దించు నండు అను 2.68 
గ © _ 



890 ఆ|ళయాను(డు 

ఆ[శయానుండు సం. వి, ఈ పుం, 

కురుకుమా రుండు. చూ, ఆడి, 5-107 

ఆశ్రయించు సం, స కి. 

+ సేవించు, అండ!/గొని (బదుకు, 

చ. అకుటిలు. డార్యసమ్రతు. డవహాంకృతి దూరు(డు నీతినిర్త: 

లా,త్మకు( డనవద్యశీలు(డు నధర్ముండు చాంతుండు: గొంతి 'ముద్దు 

చేయు కొడుకు మేను లేత దనయుల్లము మెత్తన యిట్టి యీత( 

డె, ట్టైకొ యొరు నాశయించు విధియోపచె యెవ్వరి నెట్లు సే: 

యంగన్ ” విరా, 1_98- 

2, శరణుసొచ్చు. 

ఉ ...ఖార్గవరాము నాళిక, (శ్రీకరుంగాన్ను మాపదలు శందంగనీ.- 

డత. డాశయించినన్. ఉద్యోగ, క్తీ..28 0౫ 

తీ, | పార్టి ంచు, వే(డికొను, 

4 (భీమునితో ధర్మరాజు)... .నీక్ళప వాగ్రోయింవణా, వచ్చితి” 

మెవ్విధీన్ గలువవచ్చు మవోత్మ యెటుంగ (జెప్ప వే. 

భీష్మ. 8-299: 

4. ఉపాసనపూర్యక ముగా. బయోగించు. 

వం ఆ వృద్ద తత్తుండు శమంతక పంచక సమీపంబున నుండు నీ: 

వమ్మవానీయా (స్త్రంబు నా్యశయింవు మనవుడు నర్దునుం డట్లకాక 

యని భ_క్రియు కంబుగా నియత మతిం ద(త్పయోగం బాచరించినం 

(దోణ 4.880; 

శీ. చేరు. 

వ. ...కృపాచార్యుండు కరివురి కేతెంచె. గృతవరస్తి నిజవురంబునకు(' 

జనియె నళశ్వత్భామ కృష్ణదై పపాయనా। శమంబు నా[ళయించి- 

(గక్కునం దపస్వియయ్యె. యీ 1-11 685 

శో జగామ వో_స్తినపురం కృప శ్చారద్వత వదా, 

ల న్యమేవ రాష్ట్రం వోర్దికోచౌాణిర్వాకసా శ్రమం యయా 



అఆ శితుండు 891: 

ఏవం సే [పయయుర్వీరా కీమా గాః వరస్పరమ్. 

సం. ఛా, స్రీ 11. 21, 22 భో 

వ. తొల్లి క న్యాకుజ్జంబున గాధిపుతుండు విశ్వామితుండను రాజు + 

నిరమితంజుగా ధాతినేలుచు నొక్కనాండు మృగయార్థం బరిగి. 

యపారబల నమేతుండయి ఘో రారణ్యంబునం [(గుమ్మరి వడవడి- 

కడుడస్సి వసిష్ట నాశమం ఇ్యాళయించిన. ఆది. 7-95. 

ట్లో వ్యాయామ కర్శితస్పో౬థ మృగలిప్పుః పిపాసిత।, 

ఆజగామ నర్యశళేష్ట వసిష్టస్య్యాశ్రమం (పతి. . 

సం. భా. ఆది. 175-6 శో. 

ఆశయుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆశయ మెన వా(డు. 

వ ...అవ్విరించి పలుకులు మనస్కరించి మవోచేవుండు నిజ|పభా- 
వంబు దండంబుగా6 గల్పించి దండనీతి కాశయుండై పరంగు 

చుండె. శాంతి. 8.118. 

ఆశీతము' సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

ఆశయించినది, మిక్కిలి యాశయించినది 

వ, (అర్జునుండు) తదనంతర౦౫ యగ్ని జేవుం దలంచిన నతండును 

దనవరంబున మున్న కలిగి విశ్వకర్మ నిర్మితంబును మాయా" 
మయంబును వానరాకారంబును నగు మవో (గ కేశనంబును తదా 

(శితంబులై న వికృతాఖీల నావావిధ భూతంబులనుం బుత్తెంచిన, 
విరా, 4.170” 

ఆశితుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆ శయించినవా.డు. 

వ, అప్పర మేశ్వరుం డ్నాశితులకు నత్యంత సులభుండు, విరా, 1-19” 

2. ఆ|ళయింపంబడినవాండు, ఆధారముగా. జేసికొనంబడినవా(డు. 

మ, నన్ను( గుటిలాలాపంబులన్ వెట్టి(జే,సిన నీకై నది యేమి యా' 

(శిత గుణగ్రోషుండు వంచించునే. [దోణ. 1-388- 



892 ఆశేష 
న్ని 

లీ. అనుజీవ్కి ఆశయించి (దిదుకువా(డు, 

ఆ. అమర వల్లభుండు నమృతసేచనమున, భూజమునకు( దొంటి 
పొల్పుకంశు మిగుల నెలమిసేనె మేలియ్మాశ్రితు లిట్ల, మనుతు 
రధిపు( గురుకుమారవర్య. అను 1-168 (చూ, అను 1-15) 

ఆ శ్లేష సం. వి, ఆ. (ప్రీ 

ఆశ్విన్యాది యిరువదేడు నమ్యతములలో. దొమ్మిదవన నమ్మ్యతము- ఈ నవ 
(తమున వెండి చానము చేసిన నూర్వలోకములు గల్గును, ఆను. 2-878 

ఆ శ్లైషము సం, వి. అ, పుం, 

ఓ చేరిక, సంయోగము, కూడిక. 

క. (శ)త్వ శివాత్నాలంబన, తత్ర్త్వాన్సేషాత్త శబలళా “నంగత? 

విరా, 8-1 

2 సంపర్కము, ఓక దాని నంటుకొని సంబంధము గల్లియుండుట. 

క, రోవము, శోకము, రాగ, ద్వేషము అభిమాన దర్భ వేగాలస్యా, శ్లే 
షము లజ్ఞాన మని మనీపిజనము "సెప్పు మాననీయ చరి| శా. 

శాంతి, 8-401 
ఒఆశ్లేషిణి సం, విణ, (ణ్, ణీ. జ్. 

విశ్లేవము లేనిది సంయోగము గలది. 

క. రోషము గామము రాగ, చ్వేషములును లేక భక్తి దిరమై యేక్కా 

శేషిణిగా( గొలుతు రవి, శ్లేష మనోనిలయవృ త్తి సిద్ధులు నిన్నున్, 

శాంతి, 4-285 

ఆశ్వమేధికము సం, వి, అ. న. 

|. సంస్కృత భారతమునందలి నూయి పర్యములలో 91వ _ పర్వము, 

ఆం|ధ భారతమునందలి 16 పర్యములలో ప పదునాలుగవ పర్వము, 

ఆది, 1-82 

జజ శ్వ్యయుజము సం. వి, అ. పుం. 

ఆక్సినీ నక్ష|తమునకు సంబంధించిన చెల్క చై (కాది మాసములలో వడవ 

నెల. 

4, మానవు. డోపి యాళ్యయుజ మాసము . రెండవు నష్ట మిం దగం, 



ఆశ్యాసించు 898: 

బూని, ఆను. $8.16 

ఆక్యానము సం, వి. అ, పుం. 

1, పర్వములోని మయొకభాగము, విరా. 1-866 

2. ఓదార్పు, ఊఅట. 

వం *...వలయు వాక్యాంబుల వారికి నాశ్య్వాసంబు గావించి. 

శల్య. 2-377 

వ. ,...పరమానందంబు నొందుమని యిట్లు గోవిందుండు థర్మనందను 

నకు నాశ్వాసం బొనరింబె. సౌప్రి, 2-188; మౌస 99 

క, ఎదుర్చలాళ్వాన ఊప ని బంధములు సలుకక, ఆది 6-86: 

(చూ. ఆయాసము లివ అర్థము) 

ఆక్వానవచనము సం, పి. అ. న. 

1, ఓదార్పు మాట, 

వ. అనిన విని వారలు వెనుక యె యాశ్యాన వచనంబులు పలుకుచుం.: 

బోవం బోవుచున్న యన్న కేంద నెలుంగెత్తి పిలిచి పాద్దుం 

డిట్లనియె, . విరా, 5-202: 

ఆక్యాసించు సం. స, కి. 

1. ఊరార్చు, ఊఅడించు, ఓదార్చు. 

వ అని డగ్గుత్తిక పెట్టి దుఃఖ పరవళుం డగుటయు నమ్మహీసురవరులుం 

దమ్ములు నతని నాశ్వాసించుచుండ( దత్పార్శ్వ్వంబున నున్న 

'ామ్యుండు దదీయ విషాదాపనోదంబు సేయం దలంచి యి ట్లనియె. 

విరా. 1-50; ఆది, 2-222 

2. సుఖముగా నిశ్యసించు, మనస్సునకు ఊజఅట పొందు. 

వ. *..గాండీవిం గనుంగొని జలాళయంబు వెలువడి సుస్థలంబు సేరిన ' 

నట్లాశ్వాసించుచున్న నచ్యుతుం డయ్యోధవరు నాలోకించి వరు. 

నుద్దేశించి. దోణ, 4-265. 

శి, ధైర్యము చెప్పు. 

వ. ...పవురు నక్కోమలిం బట్టుకొని భయపడకుండ నాశ్వాసించు- 



194 ఆశ్వాసిత 

చున్నంత. ఆర. 1-107 

-4, ఉత్భాహపజచు, సంతుష్టి వజచు, ( 

వ, :..అర్జున దుర్యోధనులు ద్వారకా నగరంబునకుం జని (శ్రీకృష్ణు 

నిం గని సహాయత్వంలునకుం (కార్డీ ంచుటయు నారాయణుండు 

వారి నాశ్యాసించి నాశాయణ గోపాల బలంుల నిరూపించి 

1. వారలం గోరికొం డనుటయు, ఆది, 1-42 

౨ఆక్వాసిత సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఊలఅడింపంబడినది, ఓదార్ప(బడినది (ఆత 

స్కీ వాదయేశు(డైన తన్నెప్పడు విమచున్మి_, నలయ కాశ్వాసిత 

మొన దాని, ఆర. 2=49 

:ఆవ్వీకు(డు సం, ఏ. అ. పుం. . 

గుజ్జు పు గౌెతు, 

శా డాఘాత నిరూఢి వాళ్వికులు చారిం దున్ని తూ6ంటొడినన్. 

విరా, 8-182 

అవ్వినులు సం. వి, అ. పుం, ద్వి. 

అశ్వినీ దేవతలు, దేవవై ద్యులు, 

వ. ఆదియునుంగాక ధర్మ చేవతయు వాయు దేవుండును వాసవుంతును 

వాశ్వినులును వారలకు వాండురాజుతోడివారలు వారి కొక 

కీడును బొరయకుండ రజింతురు. ఉద్యో. 2-256; ఆను. 5-818 

వ. నవితృనకు బడబా రూపథారిణియైన త్వాష్టి)3 నాశ్వినులు పుట్టిరి. 

ఆది, 3-69 

- దైవ్మోండ పురాణమున వీరి జనమును గూర్చి యిట్లు కలదు: 

సూర్యుని భార్భయెన సంజ్ఞా దేవి యాయన తేజస్సును సహింపంజాలక 

బడబ (ఆ(డుగుజ్జము) రూవమున నుత్తర కురుదేళమున నుండగ నచ్చ 

టకు అశ్వరూపమున సూర్యు(డు వెగ్హాను, ఆమె తన భర్తను గు ర్తించెను 
సూర్యు డళ్వరూపముతోడనే యామెను రమించెను. అపుడు వారికి 

బుట్టిన సంతానమే (అశ్వినులు) ఆక్వినులైరి, నాసత్యుండు ద(సు(డు ఆని 

- వారికి చేర్చు, 
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“ఆశ్వినేయులు సం. వి. అ. పుం. ద్వి. 
అశ్వినీ దేవతలు, అశ్వినులు. 

సీ. రూపమున నాళ్వి నేయుల సరియన. దలిర్చు. ఆర. 7-19 

ఆషాఢము సం. వి. అ, పుం, 

ఆపాూఢా నక్ష[తమునకు సంబంధించిన మాసము, చైె|తము మొవలుకొని 

నాలవ మాసము, 

లె అధిప యాషాఢ ముఖ్యంబులై న నెలలు, వాలుగింటను.. 

అను, 4-801 

-ఆఅషాఢుండు సం, వి. అ. పుం. 

[(కోధవళ గణాంళ సంభవుండు, చూ. ఆది, 8-80 

ఆస వె.విః (సం, ఆశా) 

1, ఆచేష్ష, 

ఉం. అప్పుర మిచ్చటచ్చ టను నాసనల వచ్చితి నెంత దవ్యొకో. 

విరా. 1-148 

సీ. ...దుర్యోధను నాన మానె. కర్ణ, 1-81 

వ == = రాజ్యంబునం దాస విడిచి మడువు సొచ్చిన వాని వెదకి 

వెలార్చి యెక్క టి కయ్యంబునకు( బిలుతునే. ' శల్య. 2_ 271 

2, కోరిక, అభిలావ. 

క. సమయంబు నడిపినను రా,జ్యము భాగం వీరెయెట్లు ననునాన 
నర,ణ్యమున వసించితిగాక ని,జమునకు నీయందు భై ర్యసోరము 
గలదే. విరా. 5.94 

క. ధరణినురు నాన సెఅచిన. శాంతి. 6-588 

పం తద్ది రెజు నాసదీర్ప( గోరుట వలే. శాంతీ. 6_584 

“ఆనంగము సం. వి. అ. పుం, 

1. సంబంధము, కూడిక, 

ర్ ...మ్కి(తాసంగ మొంది శ తుని, తానం బజొనరించి తమ్ము నర సేద. 

మనుమీ, ఉద్యో. 1-868 
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2 సాంగత్యము. 

మ, నిజదార్రైక పరతృ్వమ౦:..నుజనాసంగము. , .బర్కకజ గర్భుండు. 

గృవాస్థ ధర్మమలుగా( గల్పించె నుర్వీశ్వరా, శాంతి, 2.281 

వం సరస్వతీ నత్త)ంబున నవక్ళష్ణోత్తరా సంగుండవై. ఆధ. 1-127 

ఆన కి సం. వి, ఇ. స్రీ. 

1. ఆపేక్ష, కోరిక, 

క. ,..స్కిజాస క్తి ఫలింపం గొజలు మథిమతశేళిన్- విరా. 2-61. 

2. తత్పత్యరము, సంబంధము, 

క, భూనురులాదిగ( గల జను, వీసుర నేవించిళేని యిది మెవలుగం 

బాపాస క్తి; బతితులగుదుర్కు చేసితి మర్యాద దీని. జేకొనుండు 

జనుల్. ఆడి, B-121: 

ఆనక్తుుడు సం, విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఆసన క్తి గలచా(డుం 

సి అట్టుగాకయు సురతాన క్రునను బల మొలయు ఆను, 4.804- 

సీ. శాంతి ననఘ విపు లానక్తులగుదురు, ఆక్వ, శ-258' 

ఆసగొను అ. కి. 

ఆసగలిగి యుండు, అవీశ్షించు. 

వ, ఆలంబున నోల మానగొనండు. ఉదోో, 4.228: 

ఆసగొల్పు అ. |కి. (౪ఆసగొను) 

ఆశ వట్కు 
A 

వ. ఆసగొల్పి వివున కియ్యకున్కి. యొప్పదు, “అను, ర్-2175. 

ఆసన త్తి నం. ఐ, ఇ. (స్రీ 

పొందిక, యోగము, కూడిక 

క, ఆభిలజగ (దతాన ల్తివినోద, శాం. 6-t: 

ఆసనము సం. పి. అ. న. 

1. (కూర్చుండుటకు ఆధారమెన పీట, చాప, కంబళము మొ. పీథము... 
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ఆ. ఉ_త్తమాసనములు నుత్కప్ట వావానం,బులును గరుణం దమకు 

భూమిపాలు( డీక తార యెక్కు. బెంతటి మన్నన్క,గలుగు వారి. 

కైన గార్యమగునె. విరా. 1-182; ఆను, 5-2566: 

బొ కూర్చుండుటం 

కం =. .వఏల్మాసినుల నవోలాప సవో,సన నవాయానములు బంధనమ. 

ములుగావే, ఆరణ్య 8-111; 
లి. చేశ శాలాదులనుబట్టి దండెత్తి పోక నిలుచుట (వ్యతి-యోనము),. 

వ ...సంధివిగవాయానానన 'ద్రై్వధీభావ నమా|శయంబులు 
శాంతి. 2.208; 

*“పతిబద్ధశకోః శాల|పతీక్షయా తూష్టీ మవస్థానమాననమ్, 
పరస్పర న్యసామర్థ విఘాతా చాసనమ్ స్మృతమ్.” 

ఆనన్నత సం. వి. ఆ, స్రీ: 

కూడుట్క చేరుట, పా _ప్రించుట, 

క, నన్నూలులు మున్నూతుల్కు నిన్నూయిలు నూలుబును మహిత 

వర్షము ల, య్యన్నియుగములకును |గమా,సన్నిత సంధ్యలను.. 
వానీ సంధ్యాంశములన్ , శాంతి, 56-60. 

ఆసన్నము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. ఉపస్థితము (చేశ కాలములందు) సమీపమున నున్నది, దగ్గరనున్నది 

శా. ...ద్కుస్సాధంబై న విదుద్ధ కార్య మిటు లాఎన్నంబుగా సంఘ. 

టింతే, విరా 2_976 

తే, *౨..[గక్కున విమాన, మవతరించి యానన్నమై యతివయోరు. 

శాంతి 5-6. 

వ, అనుటయు నచ్యుతుండు భీష్యుక కత్యానన్నుండై శారీర మానన 

రుశల ప్రశ్నంబు( జేసిన, .. 

వీ, అనం 

2. సమీవము 

శాంతీ. 2_148. 

ప. ముందట నానన్నంబునం గొలను కలుగవలయునని యుపలకించి. 
| ఆర్, 8.818: 

వే) 
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ఆసపడు అ, కి. 

1 ఆశగొను, అవిక్షపడు, 

గీ, పాండవుల రాజ్యమున కాసపడక మున్న యరసి యెణి(గి. 

విరా. 3-90 

సీ పరుల పొమ్ముల కాసపడమి, శాంతి.6.218; ఆను, 8.297 

2. ఆధభిలషించు. 

వ. ...నుయోధనుండును దోడాసపడి పుచ్చు నుచితపరు లగు నర 

పతులు దొలుత€ జెప్పినవారి కసవోయత్వంబు( 'జేయం జూతురు, 

ఉద్యో, 1-87 

శీ. స, కి. 

ఆశించు. 

క, భరణీళ పాండుపాలిత, ధరావలయ మాసవడుట దగటే నీకున్. 
శాంతి. 1-112; రోజ, 1-21 

అ నపలుచు స. (కి 

ఆనపడ(జే యు. 

క నీ వాసవజణువ ధనముల. గావించెద. బో. శాంతి, క-50 

ఆనపాటు వఏ,(4/ ఆసపడు) 
అచేకపడుట, కోరిక, 

సీ ...ఆనపాటును నవజ్ఞ తయు నెందును లేక అశ. 1-208 

వ, ...ఆసపాటు గదిరిన వాదయంబుతో చాన్యం బనాల స్యంబున 

నడపుచుండ. ఆను. 1-202 

ఆనమాలు ఆఅ, కి. (౪ ఆసు 

ఆక6డుగంటు, నిరాళు(డగు, 

చం ..సూతసుతు దోలుదు నుంతట నానమాలెడున్, ఉదో్యో. 4_208 

ఉఆసవము సం. వి. అ, పుం, 

కల్లు, పక్యముగాని చెఅకు రసముతో. కేయ(బడివది. 

క. ఆసవమునకని నీదు ని, వాసమునకు దివములో నవశ్యంబును నే, 
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నా నుదతిం బు _్తెంతుం విరా, 2-81; ఏ౮. 2-98 

“కీధు రికురనై ః పకై ఇరపశకై రాసవో భవేత్” 

ఆశ పడు, ఆపేతపడు, కోరు. 

స్కీ మనోవ్యాధి ని,రానంబు పేయంగ నానసనేయు నతండుం 

ఆను. 2-59 

ఆ మూ తమం్మడు బుధులు గన్య పురుషు గోర, నతండు( గన్యమీంగ 

నాన సేయ, అను. 2-222; ఆశ. 2-172 

శఆసాదితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

(పాపము, పొంద(బడినది, 

వ. అని సకల (బవ్మా ప్రార్థనంబు నేసి త|త్పసాచాసాదిత కవిత్య 

తత్త్వ నిరతిశయానుఖా వానంద భరితాంత 8కరణు ౩డ నగుచుండి. 

విరా. 12 

'అఆసారము సం, వి. అ, పుం. 

మవోవృష్టి, జడివాన. 

వ. |పముఖ రథిక జనంబులు గోపాల వర్గంబు ననర్గళ | పసారంబగు 

శ రాసారంబునం గప్పినం గని, విరా. ఉ--4 

'ఆసాసలు వి. బహు. (ఆస _ ఆస) 

అధికాళ, పేరాస, 

కం ఆసానల వచ్చితి నన్నుగాసిం బెట్టి యది యడవి/(/గలసెరు, 

శాంతి, 8-158 

ఉం ఆ,సానల నొక్కరుండయను నా గవావృత్తి బలంబు వై (బడున్, 

విరా. 5=2560 

మ. పజచున్ దవ్వుగ. "జేయలంతలి నీలుచుం బట్టిక యాసానలం, బిజు 

వోవు౦, (ఆసాన అని పాఠాం) ఆర. 6._ల2' 

"ఆనించు న, (క. (V ఆస) 

అ వేజీంచు, కోరు. 

తే, ...నీ వింత నెప్ప్క,నేల నర్వలోకముల కధీకుండైన, నీ గురుం 
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డొరు నాసించునే మహేంద, ఆశ్య. 1-86- 

పనీ సొమ్మునకు నొరు డాసించుచుండంగ, దానికి. దగ రకదలంచు. 

చునికి, న అను, 4-384- 

ఆసి కము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

తడుప(బడినది. 

విరా. 5.84- 7... శోణిశాసికాకారత( బొంది. 

ఆసితము సం, ఏ. అ. న, 

నిరర్థక (పయ్నము. 

కం శతవర్ష వృద్దు(డపు సి, వతికృళుళడ వశక్యమెన యర్థ మునం చో, 

సిత మేలనేసి కడుదు,ర్మతివై తింకెన్న( డిది సమా,షప్తిం బొందున్ =. 
ఆర, క€-ల2506' 

థో, కిమిదం వ రలతే (ఐవ్యైన్ కించ శేవా చికిరితమ్ 
౧ లీ మే 

ఆతీవ హి మవోన్ యత్న [క్రియ తే జయం నిరర్ధక 84 

సరి, భాం ఆరం 185-86 ళో, 

“అస్థ్రితి, ఆస్థత "అని పాఠళాంతరములు. “ఆస్టతి అని సం ముచూ 

అసత, 
® 

ఆసీన సం. విణ. (అ, ఆ. అ,) 

కూర్చుండినది. 

క. అవ్వి దేవాపతికి నాసన్నంబగు నుచితాననంబున నాసీనయై యుండి... 
శాంతి. 6-171 

ఆసీనత్వము నం, వి. అ, న, 
కూర్చుండుట, 

క, మిళభోజియె వివి క్కక్షితి సావి తీ జపంబుసేయునది యవా,స్థి సతి 

యు నిశాసీనత్యము, మతి నేమణ కట్టులై న మాను నభుంబుల్. 

ఇం8. 1-817 

ఆసీనుండు నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

కూర్చున్న వా(డు, 

వ, =..బిలదేవ నహితంబుగ( చాను నాసీనుండయె. శల్య, 2-282: 
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ఆసురము సం. వణ. (అ. ఈ, అ.) 

రాతస సంబంధ మైనది, భయంకరము. 

క. ఆసాత్యకీ వేతొక వి, ల్లానురగతి నెత్తి, ఖీష్ము. 8-210 

క, ...విసివితి ననఘా యే నింక జూల నాసుర విధికిన్, 

భీష్మ. 8.866; ఆశ, 8.86 

"వి. అ. పుం. 

శ, రాతసు లాచరించు విధి. 

ఆ. మునికుమారు నెగచికొని వచ్చి నిశితళూ,లా:యుధమున( బొడిచి 

యానురమున, రక్కనుండు చంపి యకా్కాంతయును దాను, 

నరిగె రై_భ్యు కడకు నాక్షణంబ, ఆర, $8-271 

వ. ఇమ్మహీళుం డానురంబున నాసురియం దనురక్తుండై. 

ఆది. 8.187 

2, అష్టవిధ వివావాములలో నొకటి. 

క, వెల్కవన్నుట యానురము చూపె పౌరవముఖ్యా. ఆను, 2-2లి8ి 
చూ. వివావాము. 

ఆసురి సం. వి. ఈ. (స్రీ. 

కే అధర [పవ ర్రనముగల స్రీ రాకుసులలో నొకతెగవానై న అసురుల 
లే 8 

యంశమున బుట్టిన (స్త్ర. 

సీ, పరమేశ యాసురి వై శాచి రాతసి,యను వేళ్ళుగల వధర్మాంగన 

లకు, వ్యభిచార తత్పరత్వంబు వారికి నెల్ల(గల దసురాంళజ 

పకౌర్యనిరత, దనయిచ్చం బోొలియించు ధనధాన్యములు చల 

హృదయ భోగపచాత్మ ఈర్ష గలదు. ఆను. 56.299 

"2. రాఠుస స్రీ: 

వ, ఇమ్ముహీళుం డానురంబున నాసురియం దనురక్తుండై పుత 
తయంబు వడసి. ఆది $187 

“ఆస్తూతణము సం. వీ. అ.న, 

చొచ్చుకొని యుండుట, (వ వేళశము 
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క. శేతజ్ఞుం డన(గ నిఖల్క గా|త వ్యా _ప్పశ్య మహిమ గలిగి నసమీరా,. 

సూ తణమున జీవుండును, గోోతమునై. నర్వవర్తకుం డగు చుం 

డున్, : శాంలి, 4.98: 

ఆస్మూతితము నం. వి, అ. న. 
ఒక చానితో నొకటి కూర్చ(బడినది అంటింప(బడినది, 

ర్క (శ్రీ) నం|శ్రయ మంగళ గెరినంగమ విభవ పుణ్యరేఖా. నంప,ద్యా; 

సిత వమోవామాం, గా సూ|తిత చిత మహిమ వారివారనా థా, 

|దోణ, 1_1. 

ఆసేకము సం. వి, అ, పుం. 

Lb పోయుట, [కుమ్మరించుట, 
వ. 9౭,4౪ _తేజధనుం డాజ్యఖా రా చృటానే వీకంబున ను దేకంబు: 

నొందిన హుతవహుండునుం బోలె నుండి. కర్ణం లి-855ీ 

2 చల్లుట. ఆది. 7-45: 

ఆసేవనము నం. వి. అ. న. 
చక్కగా చృవించుట్క మరల మరల సేవించుట 

శె, తీపథగాసేవనమున సిద్ధించునట్టి, గతి జనములకు నియత 
కల్పితములయ్యు, నధ్యురంబును (బిహ్భాచర్యంబుC దపము, నంవరి- 

శా్యాగమును జేయ(జాల వనఘ. ఆను. 8.102 

(ఇచ్చట పూజ సల్పి స్నానము చేయట యని యర్థము) . 

ఆ స్రరణము సనం, వి. అ. న. 

'తీవాచి, కంబళి వ్యన్ర్రము మొదలగునవి పబచుట. 

వ, +..సమున్న తౌదుంబర పీఠంబునం బరమా స్తరణం  బీొనర్చి 

యంగపతి నందు నిలిపి కర్ణ. 1-56. 

ఆ, పట్టి యత (డు దనదు వై చీర యా_నస్తర్యణంబు సేసి భూస్థలంబునందు( 

బు, అశ. 1-4 
ల 

కుశా_స్తరణము. .. ఆను. 8.180 

2. పజచెడు చాంప (కృష్ణాజినము మొదలగునది) 

వ అక్కోపలి యొక్కనాండు తన కణువు దలయంపిగా. గృహ్హాజి' 
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నాన్తరణంబున నిజనాథుండు ని దితుండై యున్న యవననరమున , 

ఆది 2-15/' 

'ఆగనికత సం.వి, ఆ. స్రీ. 

ఆ_స్టిక భావము, భగవంతు(డు గల డవియు, పరలోకము గల దనియు, 

నమి్మిక. 
కం విను మాన్తికతా (శ్రద్దా, వినయంబులు గలుగువారు వీనికి నెల్లన్,. 

జననాథ యర్హ్మలు. శాంతి 1-919 

ఆ స్తికుండు సం. విణ. (అ. ఈ, అ.) | | 

దేవుండు కల(డనియు, పరలోకము కలదనియు నమ్య్మవాండు. 

ర్ం ఆ స్టికచేతస్సహి తా. (దోణ, త. వలీ6, 

ఆ స్పకము సం. వీ. అ. న. | 

సంస్కృత _ భారతమునందలి నూరుపర్వము లలో మూడవ పర్వము. 
(ఆ స్తికుని చరిత) చూ. ఆది, ].లీ 2 

ఆ స్తీకుడు సం. వి. ఆ. పుం. 

జర తా్క్కారుని కొడుకు, ఈతడు జనమేజయుని సర్పయోాగ మాను. 

చూ, వివ, ఆది. 2.220 మొ. 287 

అ సీరము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
అన పట్ర 

పజ ప(బడినది, 

సీ వేదాంత విదులను మోదించునట్టి ది జపకర్భ మత్యంత శాచ 

ఇాలి,యి కుశా_సీర్మ సమావనీతలమున,. శాంతి 4-180 

అష అల 8 ఆస్థత సం, వి. ఆ. ఫ్ర. 

అభిలాషత్వము, కోరిక, నిరర్ధక | పయత్నము. 

(ఇది ఆనందవారి (ప్రతిలోని “ఆసితమునకు మాటలుగా నం,ము. 

పాఠము) ఆనితముకన్న ఆస్థతయే యుక్తముగా నున్నది. చూ. ఆసితము 

ఆస్థాన మండపము సం. వి. అ. పుం. 

సళామందిరము, కొలువు కూటము. 

వం =. అస్టాన మండపంబునరకు వచ్చి, (దోణ, 8_7 



గక. ఆన్థానము 

ఆస్తానము సం, ఏ, ౮, న, 

కొలువు, రాజసవఫం 

వ. ...విరాటుండు వెడలివచ్చి బయలి కొలువిచ్చుటంజేసి తచా 

స్థానంబు నేరం బోవునప్పుడు. విరా. 1-184 

“జఊఅస్పందనము సం, వి. ఆ. న. 

అదరుట, 

వం ...ళన గ&ిణ భుజాస్పందనం బుపలతీంచి. ఆర, 4-116 

ఆస్సదము సం. వ. అ, న. 

1. శావ్కు చోటు, 

ఉ. ...సాత్యవకేయు నంస్మృతి, (శ్రీ విభవాస్పదంజయిన చిత్తము 

నోడు విరా. 1-80; విరా, 1-801 
[a 

(కొన్నిచోట్ల దీనికి మవాద్వివక్షయు( గాన్పించుచున్నది) 

మ. అ,య్య వివేకాస్పదులై_న పాండవులు, సభా, 2-68 

బీ. ఆధారము, ఆశయము. 

కం పదపడి దుర్యోధను. డున్సరు.-డై తలుమంగ ధరన్రనందనుండు 

జయా, స్పదముగ( బురికొల్ప(గ బెట్టిదముగ నొండోంటి. దల 

పడియె సై న్యంబల్,. భీష్మ. 1.24t 

“ఆస్పదీభూతు(డు నం. విణ, (౪. ఆ. అ.) 

" అఆస్పదముగానై నవాండు, 
మ = ఎనవ్సభఅందు మెచ్చ(ఐడునే వోసాస్పదీభూతుండై , 

ఆది. 1-$ 

'ఆస్పరనము సం, వి, అన, 

తారుటి. 

నం ..- ఆప్పుడమిజేండు సితకుసుమాతత కాంచన రజత రత్న గర్భా 

స్పర్శనం అాచరించె. శాంతి. 1-371 

ఇఆస్పాలనము సం, వి. అ. న. 

శాడవము, చఅచుట, చటప్కు 
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వ అన్నరపతి కళ్చైకుట నిల్చి భుజాస్ఫాలనంబు (జేసి యిట్లనియె. 

విరా. 2-6; శల్య. 1-102; కర్ణ. 1-78 

*ఆస్సురితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 
జళిపింపంబడినది, వాఠాత్తుగా ఆడింప(బడినది 

చ, ...ఆ స్ఫురిత మవోయుధో u రుచిపుంజ విజృంభణ ఘోరము య. 
విరా, 5-26 

క్. = = జుట్లా,స్ఫుఠి తా స్తు), వార్డు నతురి,ద్దర బాణ నమగు( డైన 

(దోణుండు నొది వెన్ (దోణం 8_66 

ఆఅ సే రము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

బికసించినది, 

త్ర .=.సంత తా స్మేరమతీ ఆర 6_1 

అ సరము సం. వి, అ. న, 

1. ముఖము, మోము, 

చ. ...నితాంతదంత పీడనరట దాస్యగంగ వికట | భుకుటీ చటుల 

[పవృ త్త న, ర్తనఘటనా ప్రకారభయదన్ఫురణా పరిణద్దమూ ర్రియె 

విరా. 2-188 

2 నోరు. 

ఉ. ఆక్కట ధర్భానందనుని యాన్యమునం దొకనాండు. గీడు పల్కౌ 

క్క(డు "లేదు, ఉద్యో. 2-68 

“ఆస్వాదనము నం. వి, అ. న, 

అస్యాఏం చుట. 

క. ,..భ క్రిరవై కా,స్వాదన సుకరాకందో, త్చాదన దివ్యమతినగుచు( 

దగ నెలి(గింతున్ , భీషన్ట 1-69; శాంతి. 8-168 

ఆ స్వాదము సం. వి. అ, పుం. 

(ఆాగుట, 

మ, ...నీ యనుజుల్ మద్యచనంబు గైకొనక తోయాస్యాదులై 

యివ్వీధంబున (కాణచ్యుతిం జొలదిరి. 

(ఇచ్చట మహాద్వివత,) | అర. 7-414 



006 అస్వాదించు. 

ఆస్వాదించు సం. స, | క* 

రుచిచూచు, చవిచూచు. 

వ. దుళ్ళాపసనుం జంపి కీముండు నతద్యతోర రక్తం బాస్వాదించుటయు- 

ఆద. 1-48: 

వ ,..బాహుకు వండిన నంజుళ్లు చెప్పించి యోస్వాదించి. 

. ఆర. 2-197 

లి, స్పృృశిం చు, తాకు. 

వ. ...భూోరనమీర [(వేరితంబై_ దుర్వార శిఖాజివ్వాల నంబరంలు - 

నాస్వాదించుచున్న యనలంబుం గనీ. ఆది, 2.101 

ల్లో. నభగ్సృశంతం జ్వాలాఖిః సర్వ్యుళూత భయంకరమ్. 

సం, ఛా. ఆది. లీ2-24- 

8, (తాగు, పానము చేయు. 

మ. .+దుశ్భాసనున్ లోకఖీ,కర లీలన్ వధియించి తద్విపుల వను 

శైల రక్తామ ని,క్ష్వర ముర్వీపతి సూచుచుండ నని నాస్వా! 

దిలిచు న్నుగాకృతిన్ . సభా. ఏ=లిలిలీ: 

క. కలహమున నిట్లు సురవీ,రుల( బల్వుర నోర్చి యొక్కరుండ య 

మృతము. చె,క్మలికొని యాస్వాదింపక, యలోలుండగు వాని 

జూచి వారి యిట్లనియెన్. ఆది. 2-104 

ఇతో అర్థ రా|తమున నవు డందుల కేశెంచె, గజయూధములు జల" 

చాండంజేస్తి యంబుధి విమఆతోయంబు లాస్వాదింనం జమ 'దెంచు 

జలధర సమితి యశ్ఞ. ఆర. 2.110" 

4. లిను, భుజించు. 

వ. ...నీరస వన్యమృగ మాంసఖాదన జాత నిర్వేదనపరుండ నయి' 

పెద్ద కాలంబునకు మానవ మాంసం బాస్వాదింపం గంటి. 

ఆది 6.155 + 

ఆహతము నం. విణ. (అం ఆ. అ.) 

కొట్ట(యడినడి. 

సీ ,..దండావాతంళై న మహాహి వోలె కర్ణ, 8-881: 
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చ. = *..త| దథచోదకు మార్గ| ళయావాతుండుగ "జేయ. 

కర్ణ. 1-117 

ఆహతి సం. వి. ఇ, స్రీ. 

(వేటు, "దెబ్బ. 

మ, వ జాహతింగూలు వై లనికాయంబన, 

విరా, వి=5; విరా. 56.194 - 

ఆహననము సం, వి. అ.న. 

కొట్టుకొనుట, చంపుకొనుట, 

చ ...ఆట్టి బిడ్డల కశారణ రోషమునం బరస్పరా,హననము ల్లి 

చఛావలనె నంద క్కకట దైవ మలినన్. మౌన, 1.108% 

ఆహరణము సం. ఏ. అ. న. 

1, ఆకర్షి ంచుట్క లాగుట, చె కిరీయుట. 

మంచదాకాం[తము a రణ నివుణ [పాపణీయాను 

ఇభావొ, (స్రీ 2. 104 

1. నాశనము చేయుట, 

క, భూతావారణంబు నిజ, దో్యోతనము దదీయవృతత్తి దుర్షపు తా, 
శాంతి. 6-181. 

శీ. ఆవారించుట, (గహించుట, స్వీకారము. 

క, కరుణా విధభేయుండగు నా, వారి యతనికి( గానవచ్చు నట్టులుగాల 
'జిచ్చెర వచ్చి వావిర్భాగా,వారణాం బొనరించి చనుడు “నతికుపి: 

తుండై. శాంతిం 6-868: 

4. తెచ్చుట లీసికొనివచ్చుటం 

చ. వినతకు చాస్యమొండె నొకవెంటం దదీయ నిరాసహేతువై, 

యను విచార నాకు నమృతావారణంబు విధేయమయ్యు, 

ఆను. 1.261 

క, యమునా స్నానంబునకును, సుమతోయాహరణమునకు నువతుల 

డా నరయమిు ననియె, ఆ|కం 2-88; ఆర. 8-986 ఆది. 4-47 
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ర, ఆపవారించుట, కాంజేయుట, 

క, ,..విపస్వా హరణము భూపాలవరుశ కాపద( చెచ్చున్ 

ఆను, 2-440; ఆది. 1-82 

వ. కుండలావారణంబు సవి నరంబుగా.( జెప్పిన విని, ఆర. 7-874 

ఆఆహదించు సం. స. (కి. 

1, అపవారించు, (గ్రహించు, 

వ. అఖిల ఇగద్దన మావారించి కొననేల. _ ,  అశ్ష, శ-శికీరి 

ఆ, ,..యాగముల ఖాగ, మాహారింతు*గాన వారియు నం।డు. 

శాంతి, 6-481 

. "2 ఆరగించు, తిను, 

ఆం [బవ చర్థ్ధమునకు బరమాయు వువవాస్యములకు. జ్లిత్త త్తశుద్ధి ఫల 

జలంబు, లావారించి యునికి కాధీ రాజ్యము వత్త, భతతకు దివంబు 

ఫలము లధిప, ఆను. 1-148 

8, పోగుశేయు, సంపాదించు. 

వ. ...మయుండు లోకంబులం గల యొవ్చులం దెల్ల నుత్తమ సారం 

బులు తిల పమాణంబు లావారించి యొక్క కామినిం గావించి 

వీలోతమ యమ  వేరిడి, ఆను. 4-425 

“4. తీసికోను, 

గీ. శన్త్రుజీవికయును నరి షష్ట ఛాగమావారించుటయును భృత్యు నర 
యుటయును [బజలవాదంబు వినుచోటం బవపాతి, గామియును 

రాజులకు. గృత్యకర్శకోటి, ఆను, 5-11 

5. తీసికొని వచ్చు. 

వం అయ్య్యుద౦కుం డట్లు దన కువోతపంబు బలిమి8 బరా|కమించి 

యనన్వు నులభంబులిగే కుండలంబు లావారించి గురుజన మనోరథ 

సిద్ది గావించె, అశ. వీ 119 

-ఆహవనీయము సం. ప్. అ. పుం. 

అగ్నివో|తభేదము (ఇది దకిణాగ్ని, గార్హపత్యము, ఆవావనీయము 

అనెడి (శౌతాగ్నులలో నొకటి) 
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కం విను గార్హ్యపత్యమను న్కయ్యనలము విహారింపంబడి తదాహవ 

నీయం,బన వెలు(గునట్ట వెలు(గును, జనకుడు దాం బు|తు(డై 

నిజదున్సితీ తోడన్. ఆది. 4-06 

ఆహవము సం. వి. అ, పుం. 

యుద్ధము. 

"శ, దొరలు దలపడ్డ నావావదోవాలమున, నుభయ బలములు దమ 

కించి యోర్య లేక. విరా. 8-190. 

అహా దే. వి. 

ఆశ్చర్యము. 

శ, అవో పుళైడు లా(తి చూపబఅకు వోవో పుట్టు మీ వారికిన్ , 

శల్య, 2-248. 
ఆఅహారత సం. పీ. ఆ. స్రీ) 

ఆవోరమగుట,. 

క. .*౨.భిజావోరత నొంద( దలంపనగునె నేంచా. శాంతి. 1-48 ' 

ఆహారము సం. ఏ. అ. పుం. 

1. భోజన పదార్థము. 

వ. వన్యావోరంబుల శరీర యా(తలు నడపు చు, విరా, 1-147 

2. భోజనము. 

సీ పదుమూండు వర్ష ముల్ పగలును రేయిను, గర్జు దర్పం బెట్టు 

గడతునొక్కో, యను చింత( జేసి యావోర ని|దలు లేక, పరి 

శాపమందితి. కర్ణ. ౨.80: 

లీ. (పళువుల) మేత, తిండి, 

సీ, (ఆశ్వములకు) దేళకాలోచితా వోర ప్రయోగ భంగి, 

" "విరా, 1-868 

సీ ...ఆవోరంబునకు( బిల్లి యచట దిరుగంబోయి శాంతి. 8-208 

4. చతుర్విధములగు ఆవోరములలో నొకటి. భత్యుము, భోజ్యము,,. 

చోష్యము, లేవ్యాము అనునవి చతుర్విధావోర ములు, 
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వ. ఇట్లు చతుర్వి ధావోరంబుల నందణిం దృ వ్రుంంజేని యున్న యా 

నందినిం జూచి విశ్వామి( తుండు, ఆది. 171.97 

ఆఆహితము సం. విణ. (అ. ఆం అ.) 

l. స్టాపింపంబడినది. ఉంసబడినది, పుట్టి ంప(బడినది, 

ఉ. ఆపాత గౌరవంబగు శుభాంగముం ేజము. జాడబుద్ది నంచే 

వము బొందుచున్నది. విరా. 1-296 

"2, కలిగింప(బడినది. 

క. సితనీలాదిక వర్ణా హైత వై_కృత దూర. శల్య. 2-421 

ఉం సధర్మకోపాయనమాహితంబును, ఆను. 2.461 

-తీ, చేయంబడినది, 

క (శ్రీ మదశేఖవిపాదవి, రామాపితగాఢ శమధురా, విరా. 4.1 

-ఉ. కూడినది. 

ర్ం అమృతము నభవము నజరము, నమలము నగు తన్ను మృతిము 

నాహితభవమున్, సమధిక జరమును మలసహితముగా నతురము 

మమత( దల(చు నరేం దాం శాంతి, 6-18 

ఆఅహితాగ్ని సం, వణ, (ఇ) 

అగ్నివో_శమును గృవామునం చెప్పుడును ఆ ధానవిధి పూర్వకముగా 

స్థాపించుకొని యుండువాడు. 

ఆ, ఆహిశాగ్ని( బుణ్యు( డను (కుతి జననియు, జనకు(డును గురు౦డు 

సద్గతియును. శాంతి. 5-487 

వ, అని నలుకుటయు ధరశ్రనందనుం డిట్ల ను వీ యఖల జనంబులు 

నాహిశాగ్నులయట్ల యగుం గాక. స్రీ 2.172 

ఎఆహుకుండు సం. వి. అ. పుం, 

వృదికు(డు, కృత వర్మ తం| డిం 

_(ఇశండు ఉ గసేనుని తం|డి ఆహుకుండు కాదు) 

వం ఆహు కాళ్ళకు వలన నంత వృత్తాంతంబును వెజీంగి. 

త్న “+ | ఆరం 1-179 
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లా దృష్ట్వా శంకోపవన్నో ఒహ మపృచ్చం వాడిశాత్మ జమ్ 

ఏవముక్తస్స తు మమా విన్తళేణేవమ బవీత్ , 

రోధం మోఠం చ సాశ్వేవ వోర్షికో్యో రాజసత్తమ, 

నం, ఖా. ఆర. 70-3, 4 ల్లో, 

ఆవాుకు(డు (వాదికు(డు) ద్యారకకం జెందిన యొకరాజు. ఈతడు 

చ్యారకను ళ |తువుల నుండి కాపాడుచుండును, 

_ ళో. ఏవం సువిదితా రాజన్ చ్వారకా భూరిదఊి?ణా 

ఆవుకేన నుగుప్తా చ రాజ్టా రాజీవలోచన, 

నం, ఛో, ఆర. 16-28 

ళో, 'రాజానమాహుకం౦ చైవ త జ్ర వానకదుందుఖిమ్ 

నం, భా. ఆర. 20-7 ళో, 

మఅహుతి సం. వి. ఇ. స్రీ 

( దేవతల నర్దేశించి) అగ్ని యందు మం|త పూర్వము గా వేల్చుట. 

మ. ...చటులాస్మదీయ  విశిఖాగ్నిజ్వాలలం చావాుతుల్, వరుసం 

జెట్టుదు ధ్నార్తిరాష్ట్రతతి రై_శ్వర్యం బబార్యంబుగన్. 
ఉద్యో. 2-801 

వ, ++.ఈ పదింటిని | గమంబుగా నావుతులు సేయు వోలు. 

అళ్వ, 2.18 

2, వోమ | దవ్యము, వావిన్సు. 

ఆ. ఇవ్విధమ నం కేరి య వ్వేదిలోపల, భాసమాను(డై న పావకునకు, 

దేవా మొక్క యావాతిగ( కేయటకు( దగు,నంత లేక ్యునికి 

నత(డు సూచిం సొప్తి, 1-118 

“ఆహూతము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

పిలువ(బడినది, 

వ, అనుటయు విని మున్నావూతంబైన వాంసం బశాగ్రాకంబు 

నాలోకించి. కర్ణ, ౨-62 

వ. ... హేమకూటంబున నుపలంబుల వలన నెలువడు దవానంబున 

నాహూతంబులై వచ్చు మేఘంలులను జూచి విన్మయం బంది. 

ఆర, కింర55 
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ఆహూతు(డు నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

పిలువ(బడినవా(డు, ఆవ్యోనింప(బడి పవాడు 

వ, అ యో్యూగీం(దుండు దే వేయ్యదుని చేవతలనుం బిలిచె నమ్మవానీయ 

నమం|తళ క్రి నాహూతులై న యప్పురుహూత (పభృతి బృందా 

రకులు. అశ. 1.98- 

వ. +. అన దూ్యూతార్థం బాహూతుండ వై మగుడ నగునే యని. 

నభా. 8-278; 

ఆహృతి సం. వి. ఇ. హ్రీ 

ఆహరణము, వారించుట. 

చ జగత్తీయీ విధాయక వరిరతక (పతి సమావాతికారక చిత్త 

వృత్తి భావక. కర్ణం 8899 

ఆహ్నికము సం. వి, అ. న. 

పతి దినము నిర్జీత కాలమున( జేయ(దగిన కర్మము, 

(నం ఛ్యావంద నాదిక ము) 

వ, = _మధ్యావ్నాం బగుటయు. గృతాహ్నాక విధానుండై. (గొమం 

బున కరిగి, ఆర. 5-9 

ఆహాదనము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆనందము గలిగించునది, సంతో షపెట్టునది. 

క. ,..రత్నథూపిత రూపంబును గురుదేశావ్లోదన,మును నగు నిజ. 

కార్ముకంబు మోవెడలించెన్, విరా. 1-170 

ఆవ్లాదము సం. వి. అ. పుం, 

సంతోవమము, ఆనంద ము. 

వ. ...తెలియం చెప్పిన నతండు పరమా వ్లోదంబునం బొంది. 

విరా, 2.274. 

ఆహాది సం. విణ. (న్, న్, న్.) 

సంతోషము గలిగించునది. 

మ. హృదయావ్లోవి చతుర్ధ మూార్జితకథో వేతంబు నానా రసా,భ్యు 

ద యోల్టాసీ విరాటపర్వము. విరా. 1-7 
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అహ్వయము సం, ని, అ. పుం. 

"పేరు. 
తే. ఫల్గునావ్వాయ ముత్తరఫబ్లునీ వి,శిష్ట కాల నంజననత (జెసి కలిగె, 

” " విరా, 4.146: 

ఆఅ ...నరుని భార్య లులూపి చి, తాంగద యన( బర(గు నావ్వాయ 

ములు, ఆక. 2.48: 

భౌ 

ఆహ్వాయు(డు సం, వి. అ, పుం. 

పేరు గలవాడు, 

శ, అతని యనుజుండు సూర్యదత్రాహ్వయుండు. విరా, 8-147 

ఆహ్వానము సం, వి. అ. న. 

పిలుచుట, పిలుపుం 

వ. నానా దేశాధీళులు పరస్పరావ్వోన నాదంబులు... జెలంగ, 

దోణ 278: 

ఆళి సం. ఏ. ఇ. ఈ. స్రీ. (ఆలి) 

నమూవాము. 

క. అతిపక్వతాల నుభగ ఫలాళీఐ.ధురత రాలు, విరా. 3.229. 

ఇ! 

ఇ, ఈ, పాల మీంది "కు ను, వు' |కియావిభ క్తుల యొక్క ఉకారమున; 
కాదేశముగా వచ్చునది. 

ఉదా :- నూనిసికిన్ ఉద్యో, 8-107; వారికిన్ ఉద్యో. 8-112; ఇంగిత. 

58) 
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వేదివి, నెచ్చెలివి సుకృతివి ఉద్యో, 1-163; వచ్చితిని ఆది. 1-95; 

వచ్చితిమి ఆది, 4-27; వచ్చితివి అది. 5-99; వచ్చితిరి ఆది. 7.2. 

2 కొన్ని కబ్బములకు విభ క్తి వత్యయములు పరమగునవుడు ఆదేశ 

ముగా వచ్చు జౌపవిభ_క్రిక వర్గము. 

ఉదా :- నోరికిన్ విరా. 4-96; వారియందు ఉద్యో. 2-160 ' 

'శీ. అలుక్సమాసమున “చేత, తోడ,వలన'-ల అంత్యమునకు ఆడేళముగా 

వచ్చునది, + ' 

ఉదా :- ఆతని చేకిబలువు భీవ్మ, 2.822; అతని వలని వెఅపు శాంతి. 

20, నీళోడీ సఖ్యంబు ఆది. 7-51. 

శ, ఇ, ప-వర్హములు కూడునవుడు అనాద్య్గమెన ' ధాతూకారమునకు 

ఉదా :- అరిగి విరా 2-112; అరిగెను (దోణ. 2-281. 

చ్, ఊష్మ రేఫ భిన్నమును అసంయుక్తంబు నగు హల్లు పరంబగునపుడు 

వృ త్రియందు నర్వనామమగు 'ఈ' శబ్దమునకు ఆ దేశముగా వచ్చునది. 

ఉదా :- ఈ విధము, ఇప్వధము ఖీష్మ 1-166, ఈముని, ఇమ్మని 

శాంధ్ం 3-95, 

6. జాసవిళ క్తికములగు 'టి, తీ వర్ణములు పరమగునపుడు ఉకారము 
నకు ఆదేశన.గా వచ్చునది, 

ఉదా :- ఆటి(టిన్ ఉదో్యోం 2.27; ఐద్కు ఐదింటిని ఆను, 4-279. 

'7 కొను ధాతువు ఆను వయు క్తమగునపుడు యాంతధాతువులకు నిత్యము 
గను ఇతర ధాతువులకు విక ల్పముగా వచ్చునది, 

ఉదా :- పటికొను (దరోణ, వ.ీ!2; తలంచికొను ఆను, 1-29; చేసి 
లు 

కొని ఆది. 6.26, 

శ్రి |కియలపై భూతంబున వచళ్చునదిం 

ఉదా :. కావించితి ఆర. 4-669; కావించినవారు ఆది, 4-266; కావించి 

నన్ ఆది. 6.158 
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శ్ర? అవ్య, 

(పశ్నార్థకమగు CY శబ్బ మునకు మవాన్మ వాత్యర్థములందు అను 

ఉదా :- ఏరి విరా. ర_క22. 

చ [ప ' 

1, కొన్ని ఛాతువులపై వచ్చు కృత్పతయము. 

ఉదా :. చేయు _ ఇ = చేయి విరా, 1-76; (తిమ్మరు -[ ఇ = (తిమ్యురి 

౨. ఉద్యో, 2-9, 

2 క్షార్టమున వచ్చు |పత్యయము. 

ఉదా: ఇచ్చి విరా. 5-876; "పెట్టి ఆర. 1-119. 

ఇంక దే, అవ్య. |దు. ఇంక 

1. ఇతఃపరమ, ఈవెని, ఇందుమీ(దం 

న. ఒక్క యెడ నరదంబు లరిగిన చొప్పు గాంచి దాని వెంబడిం జని 

చని. 

క, కేవల సూతులతోడన, పోవుట గని వారింజేరంబోపక యది యింశే 

వంక (బోవునొకొ యను, భావన? బోయితిమి దానిపజ్జన యేమున్, 

విరా. 8-88, 84 

వ, చెప్పు మింక నప్పాండవు లేమిసేయుచారనిన విదురుం డిట్లనియె, 
ఆరం 1-46 

క. పాము(బొెదివి వడందిగిచిన, చీమలగమి యట్ట | దోణు(జిక్కు వజిచెం 

గా కేమి బమాుదెేళ సైన్యము, లేమనంగల దింక నూ(శ యెవ్యరు 

మనకున్. |ోణ, 1-85 

ఆ, ఇంకనైన మము నెజుగంగ నగునొకొ్మ. ఆది. 6.90 

౨, ఇంతకంచు వేణు, ఏతదన్యము. 

తె, (జమదగ్ని పరశు రామునితో) నమరముడుగు నారాయణనఖుండు 

నరు(డ్కు సవ్యసాచినా నింకొక జన్మ మొంది, యితని వధీయించు. 

గాని తక్కితరజనము,లకు నసాధుండు" భీష్మ డాలంబు లోన. 

ఉద్యో 4_357 
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క, నరు( డొక్కరుండు దక్కాంగ్య గురుండు గడగినపుడు మాటుళొనద 

జాపధరుంం డొరుడు గల౧డె మళీ వెదకిన వారు(డు గలం డింక( 

గలుగు ననరా చెందున్. విఛా, 5-128. 

లి, ఇంతకంచు నధకముగా, 

వ. విదురు దిక్కు మొగంబై. ధృతరాష్ట్రిండు నీ చెప్పిన నీతివాక్యం. 
బుల నామనణబు దనివోవ దింకను జేప్పుమనవుడు. ఉద్యో. 2-65. 

క. ధనమున విద్యను నంతతి౧ దనిసిన చారెందుగలరె ధవశితణ: 

కావున నాకింకను బలువుర(, దనయుల6 బజడయంగవలయు ధరువు 

"పేర్మిన్. ఆది. 5.119% 

4. మతియు. 

ఊఉ, +=.నీకరుణ నిట్లు వదస్థుడనై తి నింకజ, నార్తింతర దుఃఖముల్ 

దొల(గు నట్టుగంజేసి సుఖాత్ముంజేయ వే. విరా. 1-21 

ఆ. నీచేత, భంగపడితి మింకం బలుకులేల. ఫీష్ము. 2-121 

కే. క్షరము వక్షరమును ననం గలుగు రెంటి నేర్పణించి మున్ను నెప్పితి' 

నింక నొకటి, నెప్ప( గలదు, శాంతి. 6-46: ఆశ్వ. 1-158 

5. మలి విచారింప6గా,. 

"లేం ఎవ్వరి యాండురింకం, బరిభవంబున (6 బొందక [బదుకువారు. 

విరా. 2-140" 

చం వొ, డిల మన నింక వాం|డకును నెవ్వరు భంగము నీ(గజాలు- 

చారు. విరా, 2.281 

థి మరల, లెండన పరాగియము, 

వ, ఆసంరంభము నూచి నుయోధనుం డళ్వతామతో నింకను నమ్మ, 
వో(స్త్రంబు [పయోగింపుమనుటయు నతం డది పునః పయోగంబున 

కర్చంబుగాదు. [దోణ 5.890: 

7. ఇప్పటికిని 

సీ, విమయోపసభోశాభఖిలపణ మింకను నాకు వదలక ెరు(గుచున్న 

దియు గానం ఆది, 8-956: 
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వ, చెట్టచేసి లింకనయినం శెచ్చెర సాంబ చారుదేమ్లు లున్న చోటికి 

సాల్వాభిముఖంబుగా రథంబువజపుము, ఆర, 1-172 

ఇంకించు దే సం కి 

ఇంకు నట్లు చేయు, లోవల నణ(గునట్లు చేయు, 

వ ...తత్కాల జనితంబయిన ఖేవంబునం దొరంగ నమకట్టు జామ్ప 

జల(బులు మగుడ నింకించుచు, విరా. 1-78 

ఇంకు చే. అ. కి. 

1. ((1దవపచార్థములు) నేల మున్నగు వానిలో నడంగు, ఇరుగు. 
క మూత పురీషాదులు తమ, గా(తిములం దింక వారు గారవ 

మెసంగం, బుతుం డని సంవర్టిత, గా తునిం/ా. చేసి రింత కాలము 

గూర్రిన్, ఉదో్యో. 4-84 

లే. *..రాజవిహిత మైన, పుడమి జనులకు నింకిన మడువులోన్ని జల 

చరంబులు పడుపాటు సంఖ విల్లు, శాంతీ. 2-265 

చ. ...చా వచనంబు దప్ప ది,వ్వననిధులేడు నింకిన ఆర, 1.141 

ఇంగలము వె . వి. (సం. అం గారః=|పా-ఇంగా లో) 

నిప్పు, ఆగ్ని. 

వ. ఆ పొంత పల్లి యకు రయంబునం జని పుల్లతల సంగతంబై న 

యింగలంబు, శాంలి. 8.817 

ఇ్రంగితము సం, వి. అ. న. 

1. పృాదయమునంగలి భావము, అభి పాయము. 

సీ, అవయవ లవణం జాయుః [పమాణంబు, గర్భంబు లింగి కా కారము 

లును. విగా. 1-268 

9, హృదయమునందలి భావమును 'దెల్పు చేస్టావిశేవము, 

క, ...కంగిత వేదివి నెచ్చెలివి సు,కృతి వట్లగుటన్, ఉద్యో, 1-ల్లీ 

వ. తదీయ భార్య దదింగితం బూహించి యతనితోడ. ఆశ్వ. శ&-224 

ఇంగువ వై. వి. (సం. హింగు) " 
రామఠము, ఒకానొక చెట్టుయొక్క- జిగురు లేక పాలు 



ఈ చెట్టు ఒక నిలువెత్తున వెరుంగును, దీని (మానుపట్ట అజచేతి 
యంత దళనరిగా నుండును. వావిలి చెట్టువంటి యాకులు పూలు గలిగి: 

యుండును. దీనిలో. గొన్ని పస్తువులను జేర్చి వంటచేసి యనేక విధము. 
లైన యింగువను తయారుచేయు చున్నారు. దీనిని పులుపు గలిగిన పదా" 

ర్థములలో నుపయోగింతురు, 

ఆ, కటీయ జీలకట్ట గతీవేము గురుజ యిం,గువ (వర్ణ నీయ కోట్" 

యగుట. అను. 88-18% 

ఇంగువు వె. వి, (సం. హింగు) 

ఇది ఇంగువకు పాఠాంతరము. చూ. ఇంగువ. 

ఇంచు! చే. అ, కి. 

ఇంపగు, [పియమగు, రుచించు. 

క. కర్టుండు ేచివెట్టంగ, దుర్భయవరులై న శకుని దుశ్ళానను భి 

నిర్ణయ మె మేలనంగ నీీళర్ణృములకు నించునెట్టు కార్యవచనముల్ , 
ఉద్యో 2-248 

తె, వ్య స్త్రమా లాగ్రను లేపభావనర ములున్కు జతురతూర్య (త్రయంబుల: 

సమయములును, నేమువెలిగాం/గ మా తం(డి కించునెట్టు, పుతు- 

లనపట్టి మమేశ్చల పోవ((దోచు. ఉద్యో. 1-809 

ఆ తనియ బండ కుండమును గోసికొనం జవి, చేశుకాదు విత్తుచేటు. 

గలుగు4 బక్వమైనంగొనిన ఫల మించుంజెడదు వీ జంబు6 గార్య్టసిద్ది 

చందమట్టు. ఉదోగ్ట. 2-56; శాంతి, 6-226; ఆ[ళం వ్రీఎ126. 

ఇంచు? అవ్య. 

సంస్కృత ధాత్వాదులకును కొన్ని తెనుగు ధాతువులకును స్వార్థమునం. 

దున్కు అన్ని ధాతువులకు( (బేరణార్థమునందును వచ్చు ఆగమము 

ఉదా: థుజించు. కాంతి, క-లి68; ఆలోకించు విరా. 1-19; పలవించు 

విరా, 80--$; (తావించు విరా, డ్నీఎ2రీ 

ఇంచుక దే, అవ్య. 

1. కొంచెముగా. - 
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తే, ...లాయమున నున్న ,యవుడు దొనంగించుకయు లేని యట్లుగాంగ, 

మాటిమాటికి బరికించి. విరా. 1-85 

ఉ. ఇంచుక యేని పాపమున కెష్నుండు రోయక యెల్లవారి భా ధించి.. 
ఆది, 6.224 

సీ శెలిగన్ను(గవ కాంతి పొలుపార నించుక కనువిచ్చి చూచినగా బె 

యబల- విలా, 2-45. 

౨. కొంచె మైనను, 
మం రణనం వించుక దో(పలేద, విరా. కి-159' 

ఉ. ఏటుల _మొగ్గువారి( గని యించుక కొంకక. విరా, 3-163: 

చ అనఘ భవగ్భలంబునన యాపద యించుక లేక పాండునం,దనులు 

నిజా ప్రబంధు సహితంబు సుఖస్థితి నున్నవారు ఊదోర్టి. 1-870 

8. కొంచెము, స్వల్పము, నూత్ముము, 

ఉ. ఎక్కడి మాట గొల్లశతవ మిచుక యెవియు లేమ నీదెవం. 

విరా. 1-28 

క, ...దురితముం, బొరయ. డెోంయించుకయు, శాంతి. 1.296 

క, *౨..ఒకయించుక ముల్లియి,నను కాదతలమున నున్న నడవ 

నగునే. ఆది, 6.116. 

(ఒక యించుక = అక క్టల్పము జూ మీక్కిలి చిన్నది) 

4 ఇంచుక సేపు, కొంచెమైన కాలము. 

వ. ఇ:చుక నిదించు సమయంబున, విరా. 1-8 

ఇంచుకంత రే. అవ్య, > 

మిక్కిలి స్వల్పముగా, ఏ మా|త్రమైనను. 
ఆ, యత్న మీంచుకంతయయినను వలవదు, వీరా 1-42; 

ఇంటిసిరి వి. 

ఇంటియందున్న మైళ్వర్యము, గృవాసంపద, 'గృవాలత్నే. 

ఆ శీలవంతులై న సిరి బొందుదురు ధర్గ,తనయు నింటిసిరికి నెినయు 



వష ఇంత - 

నంగ, నెక్కుండన(గ, శాంతి. 3--180 

ఇంత సర్వ. బాప, అనౌవ 
1. పరిమాణార్భకము, ఈ కొల(దిది, ఈ పరిమితి గలది, ఉ బ్రేశించినంత, 

(ఇది సంద ర్భానుసారముగా ఆధిక్యమును, అల్బత్వ మును చెలుపును) 

ఆధిక కము విలా 

శే. ఇంత పొద్దేల యిచ్చోటికే/గు చేర గారణంబేమి, విరా, 2-168 

వ. ఆప్బాండ వేయా గజుండు వృతుని విజ్ఞానంబును విష్ణుళక్రియు 

నింత యుప్పునే యని యుగ్గడించి, శాంతిం. 5-22 

క, వెజ పెట్టిదియో యెన్నండు, నెలుగని నీయట్టి వాని కెవ్యరొకో 

య్కీో;పిటీకితన మింత యలవడ(౧ గఅపిన వారనుచు శౌరి కలకల 

న మెన్. ఉద్యో. 8-57 

వ, యోధవీరు లితం డింత తెఅచునే యనువారును, భీమ. 1-165 

గే. ఇంత పాపంబు సేయంగ చెత్తికొందుమ య. భీష్మం 1.198 

ఆల్పత్యము వలా 

చ. పొలంతుక కాంతి యింత పొలివోవంగ నీకెసలారు తారని,శ్చలత 

గడంగి క్రోలికొన( జాలుట గీచకముఖ్యు లోచనం,బులు, 

విరా. 2-86 

చ, ...ఆత (డుం, దెజిపి యొకింత( గాంచి ఘనతీవశరంబున నారి 

[దుంచి, విరా, 5-141 

మ. అరయం దప్పొకయింత మావలన లేదు. 

ఉద్యో, 8-868; ఉద్యో, క్త _'/9 

త్త దీనికి బహువచన రూపముగూడం: గలదు. చూ. ఇంతలు. 

శే, ఈ మా[తము, ఇంత వట్టు. 

త, (కీచకుడు), ..నా యతుల బాహు,బలము' కెనయుంగ భవదీయ 

వతుల కారు, మూ(డు లోక ంబులందు వెవ్వాండులేండ్యు నిక్కువం 

వింత నమ్ముము నీరజాతీ.. విరా. 2-56 
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శ. ఎలమీ6 బొందుము దీనికీ నింత యేల. 

విరా. 4-175; అను. 4-824; ౪ శ. 1111 

4. ఇదమర్థకము, కాది యను నర్థము నిచ్చును (కొన్ని విభక్తులలో 

మా[తమే యుప యోగించునుం 

క రాజథరగ్ణారాబున కీడునంజేసి యింత వుట్ట(గ వలచెన్.' 

విరా, 5-120 

వ ...ఇంతకంచుం బరమరవాన్యం బొక్కటి చెప్పెద. భీష్మ 1-228 

క, ,..ఆ,జ్ఞాయుతుడై యాత్ము6డింత చర్చింపు మదిన్. 

' ఆను. 5.1658 

చే. ...గొంతి యింతకున్, బడుగయి పాలలో(బడిన బల్లి విధంబున 

నుండకుండ నే, (ఇంతకున్ = ఈ సమయమునకు) ఉద్యో. 8-185్ 

.ఉ. ఇంతకు నేర్చు నీకు నొక యింతటిలోన మదీయ వాణిన,త్యంత 

విభూతి. బెంవెస(గునట్టి నినుం గొనియాడ(జేత చా, నెుతటి పెద్ద. 

(ఒక యింతటిలోన = ఈ కొలంది స్యల్ప కాలములో) విరా. 1-21 

చం ఎతీ(గి యజీంగి నన్నడుగ నసేమిటి కిప్పు డెజీ౨గి యిఎతక్షు నాజి 

చుట గల్లెనే (ఇంళకున్ = ఈ స్వుల్పశాలములో) వీరా, 2-169 

లే, ...ఆప్ప డమ్మగువ యమ్ము, లేజీ తేరంగంబోయి. మొక్కింత 

ధడస్కి యరుగు'దెంచిన. (ఓక్కింత = కొంచెము నేపు) 

ఆను. 8-266 

. ఈ సర్వము, ఇదియంతయు, 

ఆ. ఏది కులము నామ మెయ్యది యెవ్యరి,దాన వేమి వనికి(బూని 

యివ్తు డెచట బుద్దిందలంచి యేగాద వింతయు, నెటు(/గజెపు ' 

మాకు మెయటు(గు(బోడి. విరా. 1-818 

క, ఇంతకు మూలము దృష్టా,తంతులతయ. శాంతి. &-298 

క, మీకును వారును జలమునగ బోశెడు నెడ నెద్ది యెట్లు వోయిన 

నెటి నే, నూరకయుండుదు. దోడె,వ్వారికిం బో నింత నిక్కువం 
'బెబ్బంగిన్, ఉదో్యో, 1-88 



రిలిల్ల ఇంతంత 

తరువోజ, .. ఇం కెట్టులీ లోకపరివాద మే నుడిగింతు నింతకు నిం- 

తయు నెజలటుంగ శె జనులు, ఆది, ర్=2ర5- 

7. విజ్బృ-భణము, చెలరేగుట, దోవాము, కీడు. 

ఉ. ,..దీనినై , కీచక యింత నేసితి సుఖిత్వము. బొందుదుగాక యింక 

న,్లేచిన నిట్టుగా కుడుగునే. విరా, 2-866: 

చ. నాదు వల్లభకు వీం| డును గమ్మణు నింత సేసిరే, యనుచు. 

విరా. తీ.2Z: 

అవ్య 

1. అధికముగా, ఎక్కువగా. 
సీ. ,,..అతని _ళే. వలుకులకు నవ్వి యా బృవానృతి మవాోత్శః- 

యిెలు(గనే నిన్ను నన్ను నీ వింత నెప్ప,నేల. అశ్వం 1-33 

వ విశేషించి నీబింత (పార్థించి పనువ నూరోకుండుదునే. 
థి 

[దోణ 8-298= 

ఆ. ..౨వారి కేల యింత వగవ, (స్రీ 1.70: 

2. కొంచెముగా, 

చ. ...ధరురవున కొకి-తయుం దొల౮గ, (దొక్క-మి. శాంతి. 14- 

లీ. ఇంతటిలో, ఇ(కమీ(ద, ఇవి మొదలుగా. 

సీ, ...రాజ్యుమనకుం, బరునడి యే మింతం వాసిన మా పు[తపౌరత 

వర్గంబును బాయు. ఆది, 6-127 

ఇంతంత 

సమీపము, 

వ, పర మెకాంతు లగు వారి కింతంత నిలిచి Tod. 6.877 

ఇంతంతలు 

ముక్కాలు ముక్కలు. 

మ. *౨౨.తురంగమావయవ సంశానంబు లింతంతలై,. [దోణ 4-885: 

(ఇ౨తింతలు -= అని కొన్ని (పతులు) ॥ 

ఇంతింతలు 
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చూ. ఇంత ౦తలు, 

ఇంతకు రే, (దు. 

1 ఈ స్యల్పకాలమునకు. 

చ ఎజీ(గి మెటింగి నన్నడుగ నేమిటి కిప్పు డెటితగి యింతకున్, మటు 
చుట గళ్లినే, విరా, 2-189- 

వీ. ఈ వేళకు ఇప్పటికి. 

శా... ఇర్కతిం గాముం డీట కేం యింతకని యుద్వ్య్భృత్తాంగ 

జోనాగ్చదు.డ. "విరా, 12-880 

ఊ. *..4నేంబట్టిన యాయుధంబు వెడణానినంగాని వధింపం బోల. 

దట్టి ట్రన కేగు మిప్పరుస యింతక కాలముగాదు దానికిన్. 

భీష్మ. 1-159" 

వం ,..నావా చేశాధీకులు నింతకుం జనుచెంతురు. 

ఆది, 7-160; విరా. $9.2: 
త 

8. ఈవజక్కు ఈనా(టికి. 

వ, ఆవనఖభూమి నాత( డింతకు. జనునో నిలుచునో. మౌన. 161 

క. నెచ్చెలులతోడ నెంతయు్యుు మచ్చిగ( దనయిచ్చ నాడ మరిగిన. 
యదియె, విచ్చలవిడి నింతకు ము,న్నిచ్చేడియ మెలగు శిత 

'యెటుంగదు నుమ్మీం - విరా, 1-250» 

ఇంతట (దు. 

1. ఈ మా్యతమునకు, 

ఉ. ,...ఇంతట సంతసింవరాదు. ఉద్యో 1-871. 

2. ఈ పిమ్మట, 

క ,..9ంతట నేంటికి నని స్కాలింతము. థఖీవ్మ. 2-40- 

ఉ. ...టగ తీవర ్ణ్యింతటం బోయివచ్చెదన్. ఉద్యో. లీ-ఉ00' 

(ఇంతక, ఆంతట పాఠాంతరములు) 

ఇంత టిలో (దు. 

ఈ స్వల్ప కాలములో, 



“94 ఇంతటి 

ఉ. ...ఓఒక యింతటిలోన మదీయచాణి నృత్యంత విభూతిం బెంపెస(గు 

నట్టి నినుం గొనియాడంజే(త. వీరా, 1-21 

“ఇంతటి మానిసి మి, విణ, 

ఇంత గొప్ప మనుష్యుడు. 

క. అంతకుం జాల(డె కర్టుం, డింతకు మును వాన యిచ్చి యెన్నండు 

బొంకం, డింతటి మానిసి యలిగినం గౌంతేయుల కెట్లు | బదుకలూ 
వచ్చు ననిన్. ఉద్యో, 2-201; ఉద్యో. 2-168; Dీష. 8-11 

దింతటివాండు నర్వ, 

ఇట్టి గొప్ప శూరు(డు, ఇంత గొప్పవాండుం 

వం ఆ. పరళురాము. డింతటి వాండగు నే. శాంతి. 2.97 

ఉ. ...ఇంతటి వానిగాంగ న,త్యాగరవృ_త్తి మీరు విజయాళ ననుం 
గానియాటంకేసి. (దోణ. 1-78 

బింతనంత; ఇంతనునంత; ఇంతనంతలు 

1. నమీపము. 

శే, ,..చం [దకుండను గూబవులు(గు, వోలికుండను ముంగియు నింత 

నంత. దోశె. శాంతి. 8-208 

వ. ...వనువు లక్కడ శేశెంచి యింతనంత నొక్క ళేవునం దోంచి 
కృతస్నానులై. | ఇంతనంతలు-అని కొన్ని (పతులు అ. 4-88 

౨. దూరదూరము. 

వ. ధృతరాష్త్రం డేకతంబ యున్నయెడ వృకోదరుం డతనికి నింత 
నంత నుండి గాంధారి వినుచుండ. అశ, 1-18 

వ. ...తమ మెల్లయెడ. (గ క్కి-టీసిన మతి పాసి నిలిచి రింతను 

నంకన్, విరా. 8.195 

ఇంత (పొదు మి. బి. 
రా 

1. ఇంత రాతి వేళ, అర్జ్ రాతి నమయముం 

శే. ఇంత (పొచ్చేల యిచ్చోటి శేంగు దేరం, గారణం బేమి.. 

విరా, 2.168 
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2. ఇంత కాలము ఎక్కువ కాలము, 

ఆ. ,*,80త (వొద్దు. బోరి తింక శాంతి(భబొందు టొపష్రుం 

ఆళ్వం 4.127" 

ఇంతమా|త్ర 

ఈ చెప్పిన మా|తము, ఈ మాత్రము. 

శే, ఇత(డు రాజగు రాజను నింతమా (త, గాదు మూర్చాభిమీ ర్త 

వర్గంబు( దనదు(6, చరణయుగగ్తింబు గొలిపింప(జాలు సార్వ, భౌము 

పదవికి దగియెడు భంగి వాడు. విరా, 1-186: 

ఇంతియ . 

ఈ మాతమే, ఇంతే, 

నం ఉన్న త్త (పలాపంబులు పల్కు-చున్న వా. డింతియకాని, 

యంత ఉదోగ. 2-241" 

ఇంతయం 

చిన్న వాండు = పెద్ద వాడు; బలహీను(డు-బలము గలవాడు; ఆల్పు-(డు=-- 

అధికు(డు; చిన్నది- వెద్దదిం 

టూ “=. దారుణాస్త్ర మింతయంత యనక యెదిరి నావాుతింగొను. 

కోర, నశీర్ 

ఇంతయేని (దు. కళ, 

ప మాత మెనను, మిక్కిలి కొలందిగా నై నను. 

కే ఆంతరంగంబునం దొక యింత యేని యలుకు లేక, (దోణ. 5-299: 

"తే, ఇతని మది లేదు కలక యొక్కింతయేని ఆశ 1-1 

ఆ ఉటీకి మంటలోన నుల్లంబు శెలివొక, యింతయేని. గుంద కిద్ధ . 

మూరి, దేజరిల్లనున్న ధీరవర్యునకు. |బ్క,త్యతమయ్య శివుడు 
దయదలిర్చ. సౌపి. 1-125- 

ఊఉ. ఓట మొకింతయేసియ నుయోధను చిత్తమునందు లెదు, . 

ఉద్యో. 8.104- 

ఇంతలింతలు (ఇంతలు ఇంతలు) 

1, ముక్కలు ముక్కలు, ఖండఖండ ములు, 



ఉఫవరి ఇంతలు 

సీ, ...దున్సవేను తను వింతలింతలు దునియలై చెదరి. 

ఉద్యో. 1-117 

హి చిన్న చిన్నవి, 

చ, ...ధరణిం అడియున్న శరీర మింతలింతలు శకలంబులై. నెరయ:; 

(దోణ. 1-274 

లీ, ఇంతంత గొప్పవారు యోధానుయోధులు. 

మవ 

“ఇంతలు (ఇంత-బహువచన |1పయోగము) 

=, .తొ-తలింతలు మేటిమగలు మన కార్యంబునకై_ కర్ణ 8.880 

1. ఈ చెప్పిన పరిస్థితులు, ఇట్టి పరిస్థితులు, 

ర 

వం 

ఇంతలు పుట్టిన చోటను, శంతమనంవన యహీరశాంతిపరుండై , 

శౌంతేయా[గజు, డాలము, పొంతత బో నొల్ల( డనుము బుధు 

--,విరస వచనంబు లాడుచు నింతలు పుట్టించుట యది యర్దును 
నకు( గార్యంబు. . ఉదో్యోం ౨. 220 

ఎవి ఇటి ఘోరములు, ఇటి వాంతక కార్యములు, ట లట 

ఉం, . *.సుజనవత్సల నీ విటులంట వారు మ, మ్మీరనమె త్తి కడ్పణచి 

యింతలు సేసిన దాన నీమదిం, గూరిన నొవ్వ్యుసొంపునను గోవము 
"ంపున(గాద యారయన్, ఉద్యో. 8_74 

| + ==దుష్టచేష్టల సుయోధను. డింతలుసేసె. ఉద్యో 8-47 

=. *౨ అసు యూోధనుండు సం,ళావనసేసి పొలొనంగు పాడియ కల్గిన 

బాల్యమాదిగా, 'నేవిధినై. ననుం జెలుప నింతలు పాపము లాచ 

రించునే. ఉద్యో $_88 

“సీ ఇతరేతర [దోవామళి: దెగి యింతలు చేయుట గావించె నీయధర్య్ణ 

వ, 

పరత లోభంబుం శల్య, 2.291 

=. కురుకులంబునకు గుర్డలి.ఫొని దుర్వ్యూతంబు నీవ తొడరితి చాన 

నింతలు పుళై. శల్య, 2-328 
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ఎ్రింతనటు దే, 
1. ఈ మాతము, 

తే, ఎల్లభంగుల సై రంధి నేము సింవ్కాబలునితో( జంపువారమె 

తలంచి నీకు, నెలు(గం జెప్పంగ వచ్చితి మీవు నింత,వట్టు మన్నన 

మాకు నీవలయు ననిన. విరా. 8-14 

చ, *..నిను. (వార్జన సేనెద నింతవట్టు నా,చ నువున( బోవనిచ్చి నృప 

సత్తమ పోరికిం గర్జుం బంపవే. భీష్మ. 8-171 

చ. అతులిత విమ్ణుళ_క్రి సముపాహితమ్వూర్డివి గమ్ము లెమ్ము సం,తత 
భుజశ క్తి నిట్టి యవభాన మొనర్చుంగ నీవకాని యీూటజితి నితరుండు 

లేం డధిక క్షీర్షియు( బుణ్యము( శేరు నిన్ను నూూర్డితగుణ యింత 
వట్టు తగ6 జేయును గావుము లోకమంతయున్. ఆర, 4-387 

2. ఇదియంతయు, నరము. 

వ, *..,నేనునుం జాండవులను వాసుబేవుని నవినయంబున వీడ్కౌని 

యిఠిత వట్టును చెవరకు నెజీంగింప వేగంబ వచ్చితి. . 

ఉద్యో, 2-802 

శే, ఇప్పు డీనభ పుశ్రైన యింతవట్టు, మీకుందెల్లంబుగా బె. ఉద్యో, 4-7 

ఆ. విను మవిద్య గామమునక:( గామము గర్భ, మునకు( బుట్ట (బట్టు 

లనఘ యింత్కవట్టు( గారణముగ వచ్చు. బునర్జనగ్మ, మం|డు 

తత్త వేదులై న మునులు, శాంతి, 4948 

శీ ఇది ఈ విషయము. 

క, అనుజుల( దనుజుల మత్సరి జనులకు సమయించి వారు నమరోల్లా 
సం,బున మెఅయం జాడ నేర్తునె జననాథున కింత వట్టు సంజయ 

చెపుమా. శల్య. 2-14 

లో ఆచక్షథాస్సర్యమిదం మాం చ ముక్తం మవోవావాత్ . 

సం. భార శల్య 80-58 

ఒ్రింతింత (ఇంత ఇంత) 

దరిదాపు, 
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సీ, ...పరమైకాంతు లగువారి కింతంత నిలిచి దుష్కర తపోనిష్టం 

బూని. శాంతి. 4.877 

ఇంతింతలు (ఇంతలు -1- ఇంతలు) 

క, పలుకయు చాలును నింతింతలు దునియలునేనె. విరా. 5-158- 

క. సంతత శరీరముల నన్నిటి, నింతింతలు శకలములుగ నేనె నతం 

డున్. ఆర. 7-120: 

ఇంతి వై, ఏ. (సం, (స్త్రీ. (పా. ఇల్లి ఆ, ఇత్ధి) 
1. ఆ(డుది, స్రీ) 

ఉ, ఆల్టిన యింతి యిట్లనియె. ఉద్యో. 1=166- 

మ, ...ఇంతులుం దగిలి నీవై (జూడ్మి_ నెక్కొల్చి నె,మ్మనరముల్ విసు; 

యమంద. జూచెదరు భామా పల్కు లింశేటికిన్. విరా. 1-82] 

2. భార్య, గకల్గాలు, 

సీ [వావా్యాణు. డొకనికి భార్యలిర్గ౭ు గల, రందొక భామిని యతని: 

హతము, నడవిడు నవధాన మెడలి యాత(డు వంపకయ చాన 

నుళపిత్భ శకార్యాపరత్క, నడ(య( దక్కటియింతి నాథుం కాటిం. 

చుచు6 దనశ్చితంబున6 "జేయు ధర్మవిధులు. ఆను. $=58'' 

ఇంతియ సర్వ. (1/ ఇంత) 

ఇంకె, ఇంతయె, ఇంత మా(తము. 

మే, ...వెక్కం్మడ కిం,తియ కాలంబగునట్లి నీమనము శాంతిం బొంద, 

గా నేర్చునే. ఉద్యో. 4-47 

వం ,*..వాండు తగవు మాలిన పని. బేయంజాలక వనంగె నింతియ 

కాని విరోధి గా(డు. ఉద్యో. 4-860" 

చ. ,..పరిచారము నీవును నీదు పల్నియున్, గొనకొని చేయంగా 

వలయు. గోరిన యింతయ తీర్పు మోపినన్. ఆను. 2.2965 

ఇంద ము అవ్య. 

“ఇదిగో పుచ్చుకొముశ్చ' అను భావమును చెలుపును, 
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సీ భొమ్మపొ త్రిక లడిగితి' కొమ్మ, యింద మనుచు నిచ్చె చా 

చెచ్చిన యంబరములు, .. a విరా, 6-804 

ఇందు సర్వ. బహు. 

(కంత శబ మునకు మవాన్మ వాత ్రర్థ క బివువచన రూపము) 

"1, ఇంత మంది. 

ఉ ఇందలు( జాడ(గా నిచట నిమ్మెయి నన్ను. + విరా. 2.14%: 

2 వీరందటు (ఈ యర్థమున( (శాయికముగా నముచ్చయముతో (గూడి. 

FE యుండును.) 

క, :ఇముస్చిద్దియ నడ్డునునకు, ని మ్మీవని బంధుజనుల కింద టకు గడున్, 

సమత ము, “విరా, 5-85% 

క. *,*న్కీ కొడుకని యీతని చెంతయు, 'నెడమడుగుగ( జూపం దె తె 

యిందు నగయగాన్. ఆది. 4-100 

ఇందలి విణ. ( ౪ ఇందు) 

ఆఇందున్న, 

వం ...ల్తి౦దలి నుఖలేశంబున శై 'యుండొరులం జెటుసను జంపను.. 

జొచ్చి ధర్మపథంబు దప్పి యమకింకరుల చేతం బడుదుర. 

ప్రీ. 1-4 
ఇందా(క అవ్య. (దు. (౪ ఇంత) 

ఇంతవరకు, ఇంత పర్యంత ము. 

క, ఇందాక నీదుపలుకుల్క డెందము కాపంబు కాంత డిందువడియె- 

ఉద్యో 2_54. 

ర, ఆంచా.[5 వి ళమించితి, మిందు నినుం దడవి కంటి మిప్పు డిచట. 

శల్య. 2-66 

ఇందిర సం. పి. ఆ, స్రీ. | 

లత, 

ర. = .తిరమై, యిందిర నీకడ వసించు నిభపురనాథా, శాంతి. ర5-1గ 

ఇందిరానందనుండు సం. సమ. వి. ఆ. పుం. 

లశ దేవి కుమారుడు, మన్యథు(డు, 

59) 
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4. = = .ఇ్రిరదెిరానందను వాజ్ఞ్ఞ యేచి, మగా. 2.26 

ఇందిరాపతి సం. సమ, వి. ఇ. పుం. 

లకీ్మీదేవి భర్త - విష్ణువు, 

స్కీ ఇత్తలోదరి జీవితేశునకు. ఇందిరాపతినై న మెచ్చక పలుక(జనబె. 

విరా ౨-87 

ఇందీషరతీర్థ్ణము సం. వి. అ, వ 
ఇ దీవళ తీర్టము అను పేరళల ఒళావొక నదియొక్క పవితమైన శేవు 

స్థలము ఇందు స్నానము చేసినవారికి ఆశ్వ మేధము చేసిన ఫలము లభిం 

చును, ; ఆర. 21-278 

శందీవరనయన సం. విణ. ఆ. సీ" 

నల్ల కలువలను బోలిన కన్నులు గలది- (స్త్రి, 

క. ఆందొజగి కీచకుం డా, యిందీవరనయన వాతం నిడి. ఐిరా.2-809 

ఇందీవరము సం. వి. అ. న, 

నల్ల కలువ. 

చూ. ఇంటీవర నయన. 

ఇందు అవ్య. (దు. 

1 దీసయందు, వీనియందు, ఈమెయందు, వీరియందు. 

క, అనఘ యివి యోగపథ మిం, దనలసు(డై చనంగం జాలునత(డు 

రృళూర్థుండు. శాంతి. 6.122; విరా, 1-47 

ఆ. ఎల్ల చుట్టములును దల్లియు, రోడును, జెలియు. బరిజనంబు( 

'జెలువ నీకు, గురువ యింక నొక్క కొఅ(తయు లే దిందుంజేరి 

(బదుకు బుద్ధి గెరవమున, విరాం 1-258 

చ. *..వేదంబు గర్భ్శంబుల నాచరించుటయుం బరిత్యజించుటయుం 

"జెప్పు నివ్విధంబులు పరస్పర విగుద్ధంబులై యున్నయవి యించె 

దాన నెట్టిగతి సిద్ధించు, ఇాంనీ. 6-124 

శి ఇక్కనస్ట యతిజాల యిందుద్భవంబగు, _చాహితలాభంబు దలు(గ 

నెట్లు = ఆ- దీని(బుత్తు. ఆది, 6-243 
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ఉ. అక్కట కౌరవాన్వయము నింశెడునట్టు' వుత్తై నిందొక్కరు(డై. న 
గేళవు హితో_క్తికి మేకొనండ య్య, ఉద్యో. 4-64 

తే, ఇందు మీ యున్మి విని [పియా మెసక మెన(గ. ఉద్యో, 1-278 

J . సీ +..ఇం,దున్నా(డు చూచితె యొడ్డు చక్క ఎతే= గా నమర్చుచు 

జూడ్కులు గలయ చెనల బొరి నిగుడ్చుచు ధృతశాన్థ్ర. 
పు తుండు. . శల్య. 1-868 

ఆ- ఏల యెజుకలేని యితరుల యట్ల సీ, వెలుగ ననుచు( బలికె 
'దెజింగి 'యెటీ(గి, యేనకాని దీని చెటు(గ రిం దొరులన్మి తప్ప. 

బలుక నగునె ధార్మికులకు. ఆరి. 4-78 

౨. ఇక్కడకు. 

చ. ...ఇందుర,మ్మనవుడు నంత నంత [దుపదాత్ముజ వేరి వినీతి నిల్చి 

నన్. విరా. 1-810 

వ, కృషుండు పాండవ కార్యార్థంబుగా మన యొద్దకు వచ్చుచున్న 

వా(డు నేడు కుశ స్థ లంబున విడిసె రే పిందు వచ్చునని వింటిని. 

ఉదోర, 3-149 

4 ఈ లోకమున 

కం ఈ నామ నిర్వచనములు, మానవుడు పఠించినను సమాహిత 

మతిమై, వీనుల నించిన సౌఖ్యము, నానందము నిందు నందు నత 
నికి గల్లున్. ఆను. 5-401 

అ, మాననీయ జేవయోనులు జననంబు, నొంది రిందు మనుజ యోను 

లందు. అక. 2.110 

సీ పగమ్మపియము లిందు. బరలోకమున సంభవించు. ఆశ, 2-128 

వ్రందు(డు సం. వి, ఉ. పుం. 

చం|దు(డు. 

క ఇందు శిశిరమైన వాదయంబున,. = - ఉద్యో. 1-298 
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ఇందుధరుండు సం వి, అ. పుం. 

. చం్నదుని. ధరించినవాండు, శంకరుండుం 

వం అయి్యిందుధరు(డు మధురస్వరంబున నిట్లనియె. 

ఇందునిభాన్య సం, వి. ఆ ఫ్రీ 

చందునితో నమాన మైన ముఖము గలది. (త్రీ 

క, చేరేమి సెప్పు మిందుని భాసా. 

ఇందువింబము సం, ఏ. అ, పుం, న. 

చందమండలము 

సీ, ఇందు బింబము మీంది- కందుచంద౦బున, 

ఇందుమౌ? సం, వి. ఇ. వుం. 

శిరస్సునందు చం[దుని గలవా(డు, శివుడు. 
చ. వారు బర మేళ్వరు. . .నిందుమౌళ? దత్పరనుతి నాశ్రయించి 

ఇందుధరుండ్సు 

ఉద్యో. 2-881. 

“విరా. 2-48 

విరా. 9-186 

. 2.107 

ఇందుల (/ఇందు) 

1 ఇందరి, డినియందున్న. 

క, ఇందుల "తాత్పర్యము -న్కీడెందము నొందించి. శాంతి. 6-17 

సీ, ,....బకుం డను రక్కనుం డుండు 'వా( డక్కజముగ, నిందుల- 
'కా(పుల నందఅం దొల్లి యిల్వరున (మింగుచునున్న, ఆఏ, 6-264. 

2. ఇచ్చోటు, ఇక్కడం 

క. వీనికి మార్కొనంజాలెడు, చానికిం దగువాని ధరగ్రతనయుని 

పురిలో, నానా నియుద్దలంపటు, నే నొక్కని( గంటి నిప్పు డిందుల- 

నత(తున్. 

క, మన జానిసీయకు. విరా. 2.9, 10. 

క, ఎందులడి వచ్చి తిందుల, కెందుల శే(గెదు మవోమునీళ ర 
ఆది. 4-291 

ఉ, ఎయ్యరి జన్మభూమి కులమెయ్యది యెయ్యది యున్న చోటు చే, రె 

య్యది మీరలిందులకు నిప్పుడు వచ్చిన చానికిం గతం, జెయ్యది, - 
విరా. 1-190 
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'ఇందులాంఛనము 
చం (ద వింబములోని గు ర్త. 

తే, ఆర్కు నుదయా స్త్రమయములయందు€ గ్భక్ట, కాలతి..'' ఘోరోక 

బంధంబు6 గప్ప(జొచ్చె, నిందులాంఛన స్థితి తల | కిందుగాగ6 

దో(చుచున్నది (వజ యెల్ల [దుంగకున్నె, ఖీపస్రై. 1-11 

ఇందు శేఖరుండు సం. వి, అ, పుం. 

చెలతాల్పు, శివుండు, లా 

వ. శశానందుం డయ్యిందుశేఖరునితో. . * శాంతి. క్-కీలి 

_శఇందకీలము సం. వి. ఆ, పుం, 

అర్జున (డు తవన్సు చేయంబోయిన యొశానొక పర్వతము, ఇది హిమవ 
త్పర్వతమునం జేరినది. చూ, వివ, ఆరం 1-287 

*ఇం(దగో పము సం. వి. అ. పుం. 

ఆరు[ద వురుగ్కు మెఅ(గుడు పురుగు, 

వ, ఇం| దనీలేం[దగోప పిక చంద మయూర కీర వర్గ సరంగంబు 

. లును, సభా 2-118 

ఇం(|దచాపము సం, వి. అ పుం. + 

 ఇం|దధనుస్సు, మేఘమునం జి (త్ర వర్ణ ములతో ధమశాశారముగా' గనం 

బడు సూర్యకిరణ నముచాయము. వజదగూడు, 

తే, గాండివం బింగ చాపంబుకరణి నొప్ప, , 

ఫీష్టు. 1.100; కర్ణ, 1.184 

ఇం|దజాలము సం. వి, అ. న. 

కనుకట్టు విద్య మం | తెపధాదులచేత నొక విధమగు పదార్థమును మత్ 

యొక విధముగా( జూవెడి విగ, కను! శాముట, 'మోసపుచ్చుటం 

ఉ. మాయలు నిం[దజాలములు మాధవు( డిందును గొన్ని వన్నినన్, 
ఉద్యో. 4-201 

ఇందజి సం, 

ఇ దజిత్ము, 



984 ఇం దజిత్తు: 

క. అంత బటుత్రోమరంబుల్కి నెంతయు వెస నృపత్రమాజు నిందజి 

వై_వన్. ఆర. 7-120 

ఇంద్రజిత్తు సం. వి. త్. పుం. 

రావణుని కొడుక్కు ఇం దుని జయించినవాడు, మేఘవాదు(డు 

వ. అని కౌంగిలించుకొని వీడుకోల్పిన నిం|దజిత్తు నత్యరుండై యర 
దం జెక్కి లంకాపురంబు వెలువడికం గని. ఆర, 7-114. 

ఇం|దజు(డు సం. వి. అ, పుం. 

. ఇంగదుని కొడుకు అర్జునుండు. 

క, ...ఆధైస్క కేచి భుజాబలము మెజయ నిందద్రజుం డరిగెన్. 

విరా. ఈ-140 

అం|దతనయు(డు సం. వి. అ, పుం, 

ఇం(దుని కొడుకు, అర్జునుడు. 

వ, .. .మె_త్తనిపలుకులం జెప్పె నిం దతనయునితోడన్, విలా. 4-34 

ఇంద్రతీర్ణము సం. వి. అ. న. 
ఇం|దతీర్ధమను చేరుగల పవిత్ర స్థలము, తీర్భస్థానము. 

ఆ, ఇంద తీర్ణమునకు నే” నా బలభదు., డచట నూలు క్రతువు. 

లాచరించ్చి యనిమిచషేశ్వరుండు గనియె శత్మకతుండను (పసిద్ధి, 
తోడ నతులపదము. శల్య. 2-198 

జం|దతోయ నం. వి ఆ, ప్రీ 

ఒక పుణగ్ధనడి, తీర్ధస్టానము, గంధమాదన పర్యతమునంద ( (దివహించు. 

నది, 

వ. గంధమాదన సంగతయైన యిందచోయయుం గురంగచేశ గత 
యగు కరతోయయుం [(దిర్శాళోపనాసో వేత స్నాతకులకు- 
నశ్వమేధఫలంబు గలుగం జేయు. ఆను. శి-75 

ఇం(ద'దెవత్యము సం, వి అన, 

ఇ౦| దు(. డధిదేవతగా. గలది, రేతన్సు, శుకము, 

తే, ఆతి ముని యింద్రదై వత్యమని జనులకు౦ 'దెలిపె నది కారణముగా 

నిం[దియ మనంగ(, ఐరంగు(జూవె నృటీజంబు పరమమెల్ల, ధాతూ 



ననే 

ఇం[దపర్వతము 085: 

వుల కడి వినుపుత చాని విధము, శాంతి 4_307 

ఇం(దద్యుమ్నము సం, వి. ఆ, న. 

ఓక నరస్సు 

వం (పాండురాజు) హిమవంతంబునుం గడచి నుర సిద్ధ సీవిశంటయిక; 

గంధమాదనంబునం గొండొక కాలం బుండి యిం[దద్యుమ్నంబను 

కొలనును వాంసకూటంబుమ నతి కమించి. ఆకి, 5-68: 

ఇం[దద్యుమ్ను(డను మవోరాజు బహువిధ యజ్ఞ దతీణార్థముగ 

ఆావ్మూణులకిచ్చిన గోగణముల గొరిజల [తొక్కుడుచే పల్లముగానైన; 

ఏర్పడిన సరస్సు. ఇందు కూపారుం డను కచ్చపము వసించుచుండెను, 
ఆది 4-864, 8606 

ఇందద్యుమ్ను(డు సం. వి. అ. పుం. 

1. యమధ “శ్ర రాజు కోలవులోనుండు ఒక రాజబుషి, సభా. 1-66: 

2 స్వర్గ వాసియైన యొక మవోరోజు, చూ, వివ. ఆర, 4-862? మొ 869 

ఇం్యదధనువు(స్సుు సం. ఏ. స్. న. 

ఇం|ద చాపము. 

తే ఇం దధనువు చందంబున నెవక మెఫంగు, గాండివముపాటు గంటి రే. 

. | అశం, శీ-14. 

ఇం,దధ్వజము సం, వి, అ. పుం, 

ఖాదపద శుక 'ద్వాదళియందు రాజు తన రాజ్యమందు సస్యవృద్ధికర 

మగు వాన కురియుట కై ఇ౨(ద్రపీతిగా వెత్తునట్టి ధ్వజము. 

వ. ...ఆ ధ్వజం బీం్యదధ్వజంబునుం బోలి, [దోణ. 4.2867 

ఇం[దనీలము సం. వి. అ. పుం, 

నీలమణి. 

రుక్మబబ్టేం ద నీలతుల్యుం శాంతి. 2-2? 

ఇందపర్వ తము నం. వి. అ. పుం. క 

ఒక నొక పర్వతము, దీని సమీప |పాంతము నేడ్వురు కిరాతపతులు 
పాలించిరి. నళాం 1-248 



280 ఇంద వస్థము 
ఇంద్యపన్థము సం. ఏ. అం న. 

యమునాతీరమున నున్న యొకానొక పట్టనము,... అడవులకు బోక 

పూర్వము పాండవులు ముఖ్య పట్టనముగా “చేసికొని పరిపాలించిన పట్ట 

నము. . ఆది. లీ- [5 

మూలమున ఖాండవ (పస్థమిని చెప్ప(బడియున్న రి. .. 

ళో నగరం ఖాండవపస్థం రత్నా నాగ్రరాయ సర్యశః, 

తత్ర తే న్యవన న్పార్ధాః సంవత్సరగణాక్ బహూన్. 

. . లా. ఆది, 61-86. (నిర్గ య 

ఇక్ర్య యింద్ర(వస్థమును విశ్వకర్మ యిం[దుని పనువున నిరించి యిచ్చెమ. 

ఆది. 8-70 

క, వారి యిం దుం దల(చె. నిందు(డు, కర మనుశాగమున: విశ్వ 

కర్మను బనిజెన్, సురపురమున ' కెనయగు పుర్వమరుదుగ నిర్మింవు 

ముర్వి నని కడు(వీతిన్. 

శి. ౫ కై ఇపాయనుండును -ఢౌమ్యుండు నాదిగా,భూనురుల్ నూ శ్ర 

విన్యాస మమరం జేసి శాంలికవిధుల్ చీయంగ సు పళ, 'న్హంజై న 

రమ్య దేశంబునందు, వాసవాదిస్టు(డ్రై వసుధకు నే తెంచి, చేర్మితో 

నమ్మిశ్వకరగా పురము, నిర్మించె నదియును నిరుపషమలీలలం దనరి 
యింద (వస్థ మన(గ నిందు -ఆ- పురముతో( గుబేరు పురముతో 

వరు ణేం దు, పురవరంజుతోడ నురగరాజువుర వికూతితోడ నురు 

విలానసంబుల, సరియనంగ నొప్పె ధరణమీ(ద. ఆది, 8-70 

ఇం[ద |పస్థ వర్భనమునవై చూ. ఆది. 8-70 మొ, 80 వరకు 

సంస్కృత ఛారతమున నొక చోట ఇంద వస నమనియు నొకచోట ఖాండవ 

_వస్థమనియు( గలదు. కావున ఇం|ద|పస్థము ఖాండవ పస్ట్థము అను 

"వేర్ల తో ఆ వట్టనము పిలువబడుచున్నదని యెటుంగ వలసి యున్నది, 

శ్లో, విరోచమానం వివిధైః పాండురై ర్భవనోత్తమైః, త త్త్రివిస్టప 

ళో, ధృత 'శాష్ట్రా)భ గనుజ్ఞాఆాః కృన్షయాసవా పాండవాః, రేమిగే 

ఖాండవ పస్టే (పా _ప్రరాజ్యాః పరంతపాః. నం. ఖా. ఆది, 2083-5 
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క, += ఇం|ద[పస్థం, భొండను వేతొక ' పట్టణ, .మొండెను. మాకిచ్చి 

యనుచు టుచితమశాదే. ఉద్యో. 1.827 

“ఆంద పనే భవతు మమైవ రాజ్యమ్" 

ఇం. భ్” ఉద్యో. 25-29 ళో 
‘ - య కక 0 

. వ. ఆని ధర్మరాజు నఖిషిక్తుంజేసి 

క. నెమ్మి( జని ఖాండవ ప, సము నివాసము చేసి తద్దయు ననురా,గ 

మ్మెసయగ నుండు డందు( దిిరమశ్రిగ నని పనిచె. “బాండు రాటాత్మ 

జులన్. ఆదిం 8-87 

నస స్మృత భారతమునందును ఈ ఘట్ట మున .“ఖాఎడవ్యపస్థము”. అనియే 
గలదు. 

నూ. ఆ. ని-కారు(డు 'అవిస్థలము' ఆను శబ్దము (కింద ఇంద్ర వ్రస్థము, 

కుశ స్థలము, ఆవి స్థలము ఒకో.టియని (వానెను, కాని దానికి ఆధారము 

ఇందు గానరాదు. చూ, అయిదూళ్సు - కుశ స్థలము జ 'అవిస్థలముి అను 

బీరు ఆం|ధభారత మున గన్పట్ట దు. 

ఇం[దమతంగ సంవాదము సం. సమ. అ. పుం, 
ఇ౨|దునకు మత ం౦ంగునకు( గలిగిన సంభామణము, 

చూ, వివ ఆసు, 1-89 మొనలు 

ఇంద్రమార్గము సం. వి, అ. పుం, 

ఒకానొక తీర్ణస్థానము, ఇచ్చట స్నానముచేసిన వారలు అ ఫృరస్స మేక 

విమానవ ర్త లగుదురు. ఆను, 2.72 

ఇం(ద్రమాల సం. వి. ఆ, (స్త్రీ: 

ఇది కమలములు (గుచ్చిన మాలిక, దీవిని ధరించిన ఆయుధములు శరీరము 

నకు సో(కవు. ఈ మాల యెక్నండును వాడదు, దీనిని ఇఇ్యదుండు ఉపరి 

చర వసువున కిచ్చెను. అది. 3-2 

ఇం|దము సం. వి, అ. పుం, 

అధిపతి, | శేస్టము, చూ. ఇందు(డు 3వ అర్థము, 

మృ?ేందము. శాంతి. 8-74 



988 ఇం|దవరే ద; 

ఇం్యదవర్మ సం, వ. న్, పుం, 
మాళవరాజు, దుర్యోధను పడమున( బోరాడెను. ఇతని ఏనుగు అశ్వశ్రామ. 

యనువేరు గలది ఇది ఖీమునిళేం జచ్చెను. ద్రోణ. 5--811 

ఇం[దసేన సం. వి. ఆ. స్రీ 

1. నాలాయని= మౌద్గల్యుని భార్య, ఈమెయే _రొవదిగా జనించెను. 

చూ, కథ. ఆది 7-265 మొదలు చూ. [చైపది' 

2. నలుని కూ+తును. ఆర. 2-62" 

ఇం_ందసేనుండు సం ప్, అ, పుం. 

1. ధర్మరాజు రథము తోలు వా(డు. విళా 1-116- 

2. నలుని కుమారు(డు. ఆర, 2.62 

ఇంద్రాణి సం. వి. ఈ. (స్త్రీ. 
ఇం|దుని భార్య కచీ దేవి. 

వ. ...కం|చాణియే మగుడం జను దెంచె. ఉద్యో, 1-166: 

ఇందొయితుండు సం. వి. అ పుం, 

ఇం|దునివలె నున్న వాడు. 

ఉం . = .ధర్శజునొద్ద నుండి మె, కేయు(డు రీయుతుం డరుగుదెంచిన 

నప్పుడ యమ శ్రినీం దు నిం, చాయితు( డాంబిశేయు( డుచిళ స్థితి 

బూబితు(టేనె, ఆర. 1-9డ్లో 

ఇందావరజుండు సం. వి, అ. పుం... 

(శ్రీకృష్ణుడు (విష్ణువు వామనావశారమున. నదితికి జన్మించుటచే నిందు? 

నికి. దమ్ము డయ్యెను.) 

నరు నిం గాత్మజు నిం చా,వరజకఖున్ 

ఆది, 6-17; సభా. 2-78 

ఇంద్రియజి త్వము సం. వి, అ. న, 

కం ద యములను జయించుట, 

శ. అబు(డు మొదలుగ నతరోపా వియందు. 'జేయురురు శాంది- 

నిం దియజి_త్త్వమొంది. అశ్య 2_5 



ఇం|ధోత్సవము 989: 

ఇంద్రియము సం, బి తు న, 

1. త్వగాది (ఇవి పది- తక్కు, చతువు, (శో తము, జివ్వ్యా |ఘాణము-. 

ఇవియెదు జ్ఞానేం | దియములు- వాక్కు, పాణి పాదము, పొయువు,. 

ఉపస్థము- ఇవి మైదు కళ్యేందియములు, మనస్సుతో. గూడ ఏకా 

దశేం| దియములగును. 

ఛా, == =కఇం[దియములన్ మర్టించు, =. శాంతి. 2-282; విరా, 2=లీర్- 

"72, జ్ఞానేం దియ క ్ మేం్యదియ వ్యాపార క్తి 

స పంచాత్భ్మకం'బై_ న పవనంబు నిగృహీత- మైనవి భవదెందియము 

మనము, నం 'దా.గ(బడ్డవి యవియును నదియును బు ద్ధియం దొది+ 

గించి, రతి 2_8. 

8, శకము, రేతస్సు. 

లే అ శిమాని యిం|దదై వత్యమని, జనులకు( బెలివె నది కారణముగ 

నిం_ద్రియ మనంగ బరంగు(జూవె నృబీజంబు పరమమెల్ల. ధాతు: 
వుల కడి విను ప్యుత దాని విధము. శాలి. 4-807 

ఇం(దుడు సం. వి. ఆ. పుం. 

1. నుకపతి వాసవుఃడు, 

సీ. +... పభావతి యనునది యిం| దుండు పతిగాగం గోరి, 

శల్య. 2.196; ఆర, 5-161: 

2 (వభువు 

మ. *..కొందల మందెం (రిదశేం[దు పట్టణము పాతాళంబు- 

ఘూర్షి ల్ల. వీరా. 4-172: 

8. సమానమునం దుత్తరపద మైనపుడు మహదమువాద్భావముల ననున. 

రించి ఇం|దు(డు, ఇం|దమ్ము అనురూపములతో నుండి [శేస్టము: 

అను నర్ధముల నిచ్చును, 

మునీం|దు(డు. ఉద్యో 8.411, మృగేం| దము, శాంతీ. 8-74 

ఇందోత్సవము సం. వి. అ. పుం. 

ఇందుని గూర్చి రాజులు వశేటంజేయు నుత్సవ విశేషము. 

ఇ 



‘940 ఇంధనము 

వం (వనువు) వఢలుంట నిం|దోత్సవం బను నుత్సవంబు “సేయుచు. నీళ్వ 

 రునకు నించాది "దేవతలకు నతి పీతి నేనె . ఆది, లీ-24 

ఇంధనము నం, వి. ఆ. నం . 

వంట కట్టియ. . 

క్, క్షూనమ యింధనముగ వి, జ్లావాగ్నిం (బఐల( జేయ జరయు మరణ 

మున్, వానావిధ దుఃఖములు, లేని యమృత మషరంబు లెవ్ప్రై 

తోంచున్. _-.. _ శాంతిం. 4-817; ఏరా. 1.8898 

ఇంపారు దే. అ. (కి. 

“1. ఇంపు గలిగించు 

నీ లలితంబులగు మట్టియల చప్ప డింపార, నంచవై'వడి నడ నల్ల 

వచ్చి. విరా. 2-64 

సీ, ఇరుగు జొంపంబుల నింఫారు వీరులను బలువైన పొదల్మకేవలకు( 

ఉార్చి. ఇంతి, 1-887 

2 తీపియ్యగు, రుచి కలిగించు... 

సీ ఇంపారు పండ్లు, రెచ్చి యర్శిలి దాని కిచ్చుచో. శాంతీ. 8-245 
య ore has FE. 

ఇంపు దే. వి. ఇంబు, . ఇమ్ము (1/ఇంచు -క- ఇంపు త. ఇన్నుం 
తనిపు) 

1. తీపి మాధుర్యము, రుచి, 
సీ, ఆమృతంబు నింపు కర్ణ ములకు నొనంగెడు, మాటలాకర్ణి ంపు, 

సౌ క రాలి 1-229 

క, 4. .కం్కపొదలించు నట్టి వియు(గా( బచార్భములు, ' ఆశ. 4.186 

౨, సంతోషము, ఆనందము, 

చ. (విరాటుడు _త్తరమ) కపోల మింపుగ( బుడుకుం. విరా, 1-247 

సీ. కుచము లురంబున. గుదియించి [కమమున, నితీసివ కౌగిట 

నిపొనర్తు విరా. 2-810 

శ. వారును మీరును దగ జాంధవమునం బొదలి, యింపు దళుకొ త్త 

చామరత ౦పరై_న(, కెలులు (జుట్ట లు గలిసి పేశెలమి/బొంది, యుల్ల 



ఇంబు 941. 

సిల్లంగ6 గుల మెంత యొప్పునొక్కొ, లం ఉద్యో, 3-858. 

ల, మనోజ్ఞ త, విలాసము, అందము. 

మృదుమధుర వాక్యంబుల నింపొద వెడు చిలునవ్వుతోడ. 

శాంతి, 28.71. 

4, ఇచ్చ, ఆసక్తి, వలపు, ర 

తే. ఆనితంబిని మక్కువ నన(గిషెనయి, యింపు పొంపిరివోవ నన్నేలి 

కొన(గ( దలంచి పొందిన నది జన్మఫలముగాదె. విరా. లి-86 

సీ. ,..పొల(తి యింపెసలార( బొందునొక్కొ. విరా, 2.296- 

క. మృగములు. బక్షులు లోనుగందగు నావోరములు రెచ్చి తమ 

(పియలకు నిం,పుగ నిచ్చు. అళ్వ, 4-227 

పీలా. 

1 |పియము, ఇష్టము. 

శే, ఖండళర్యరతోడి దుగ్గంబు లనుభ, వింప( బడవేయ నవి యింత 

యింపుగావు, కర్ట్, 8-218: 

గీ. ,..బార పొందు, వ్యాదయమున కింపుచేయమి చనెలుకగలుగు,వారు' 

దీని నుఖంబుగా( గోర రెందు. విరా. 2-170 

గీ, ఇంపు పుట్టంగ( బలుకు మచట. ఉద్యో. 1-270 

2. మనొజ్ఞ 'మెనది మనోహరము. 

శే. శుచులు నా చెవుల కింపులగుట మునులు శుచిశవు(. డర్మడు నన్ను 

శాంతి. 6-486. 

సీ, దీని నామాకృతిగా నోంచి వడసిన, యింపగు వర్ణ ౦బు 'లెవ్వి 

"'యొక్కొ. విరా. 2-80 

ఇంబు విణ. ఇంపు, ఇమ. 

[పియము, ఇష్టము. 

ఉ. ఇంబుగ సర్వలోక జనులెవుని యేని ముభామృశారికు బిం.బంటున' 

నుద్భ వంబయిన భారత వాగమృతంబు కర్గ్ణరం ధంబిను నంజలిం: 

_దవిలి _కావుదురు, _ ఆది 1_76& 
వ 



వక్తల ఇంక 

వంత అవ్య. (దు. 

ఇండ్, 

క. కావున నున మిక ననికీిం, బోవం బనిలేదు. కర్ణం 8.54 

ఇంక మీద (దు. 

ఇక, 

క, ఒ(దోణుల్క వేడిమి యశమీ(ద మునుము విక్రమమునకున్ 

శీ (ఇది పాళాంతరము- “ఇట మనకు పాఠము, విరా. 56-110 

ఇండి (పం 

లేనిది లేని చాడు ఆను నర్థముల నిచ్చును. 
వెరవి(డి= (వెరవు లేనివా(డు) ప్రీ. 2-58; శల్య. 2-76 

ఇక్క. డే. వి. 
1. స్థానము, నంశేత స్థలము. 

సీ వడంతి న న్నూజడ( బలికిన భంగిన, నిచ్నమై నిక్కకు వచ్చు 
నొక్కొ. విరా, 2-295 

ఉ, అక్క_మలాజీపొందు దగ నాడి తుదిన్ నిజమేది నే(టిరే యిక్కకు 

రాక తక్కిన సహించునె నన్ మరుండు. విరా, 2-296 

తీ, నినాస స్థలము, ఇల్లు, ఆశ్రయము. 

సీ, ఎలమి నమ్మెలంశ న్యన్నెలయింపం దివిరిన నెడంద యానందంబు 

నిక్కగా దె, విరా, 2-86 

ఉ. చుక్కలు తోగుతోడ( దలచూపం దొడం”గ మనోభవుండు వల్ల 
క్కిడి చ కవాకముల యిక్కలు రోయంగజొచ్చె. మిరా. 2-819 

ఉ. చయ్యన నేగి యంబుజ విశాల విలోచనంగాంచి (పీతిమై, నియ్య 

కెనంగళజేసి యెలయింబెద నిక్కకుందార్చి నేర్చునన్, శయ్యకు. 
శెచ్చెదం గుసుమసాయకు వూనికి నేండ తీర్చెదన్, విరా. 5-246 

శీ, ఉండుచోటు, ఉనికిపట్టు, 

స్మి ,..ఆమిమంబుల యిక్క లరసికొనుచు. సౌ_ప్తి, 1.16 



'ఇళ్యూకుండు జల. 

ఇక్కడ దే, వి, ఏ. (ఈ-1-కడ) (వ్యతి - ఆక్కడ) 
ఈచోటు, ఇటువైపు, 

ఆం చెదరకుండం జసుల( బొదివి యించుక మేక్క యిక్క డరుగు బెంచి 

యెలమి మగిడి, కడచిపోవుచున్న కౌరవపతి ముట్ట,నడరినంత 

సేన లతని గూడె, . 5 విరాం 6.289; ఫీష్మః 1-28 

ఇరక.డ క్కడ (ఇక్కడ అక్కడ) 

ఈవై న; ఆవై పు; ఇటునటు, 

వ ఇట్లి వలవోంత నిక్కు డక్కడ వడి6దిరిగి తిరిగి. విరా. 2.807 

“ఇక్కాడక్కడంబడు; ఇక్యగాడర్యాడవడు దే, నమ. అ. కి, 

ఉటునటు వడు, [కిందుమీందులగ్గు సంతోఖ మొందుం 

లే, ఇట్లు పాండవ నై_న్యంబు లెల్లి( గల(గి యిక్కొ-డక్కడం బడుచుండ. 

ఖీమ్మ. 1-297 
ఇక్కడ క్కడ (బెట్టు చె. సమ, న. కి. 

తాతలుమాలు చేయు, కలం, 

సీ. ఏకు సాగరములు నిక్కడక్కడ, బెట్టి పలుచని రొంపి మె నలంది 

కౌనంగ. విరా, 2. 184 

ఇక్షరసము సం, ఏ. అ. పుం. 

చెజకు రసము. చూ, ఇకురన సముదము. భీష్మ 1-27 

ఇక్షరసన నముదము 

చెజకు పాలవంటి నీరుగథిగిన సముదము, ఇక్షు సము[దము, ఇది సప్త 

సము దములలో నొకటి. 

వం లవణోతురనను రాఘృతద ధితీ రశుద్ధ్ద జలమయంబు లయిన మవోర్ణవం 

బులు (ఈ యేడును స్తవము దములు) ఫీహ్య, 1.27 

అరక్వొకుండు; ఇత్వొకువు సం, వి. ఉ. పుం. 

సూర్యవంకపు రాజులలో నొకండు, అయో ధ్యాపశి, తుతుని కుమా 

రుడు, 

కే ...ఆయోధగ్టకు. జని తదీయ్యనాథు నిశ్వాకు( గనిన. 

ఉద్యో. $.814 



944" 
ఇగిరించు 

న. ...తీర్ధయాాతాపరుండ్రైన యిజ్వాకుం” డచ్చటి శేతంచి 3 

శాంతి. 4-140: 

వ. 'యతునకు నిత్వూకుండు (పభవించె, నాభూపతికి నూర్వురు సుతు 

లుదయి ంచిరి, . . " అశ్వ, |= 17 

ఇగిరించు డే. న. కొ (4ఇగురు ఇగురం జేయు. 

ఇంకించు, నశింప౯కేయు, ౬ వలే 

తే, ఆత్మకోపంబు పుచ్చి జలాశయమున, వెచి శా లేందుధరుండు చేవ 

తల నాద,రమున వీ&ంచె నమ్మవోో|గంవు రోమ,మనల రూపమై. 

యిగిరించె నజ్జలములం. . . స్తొ్టిం 2.180, 

ఇగిర్చినమాట దే. వి. . 

అంకురించిన మాట, వుట్రిన మాట. 

సీ. మది నిగిర్చిన మాట మగువ నీవెంపునం గునిసి నా నాలుక తుదికొ 

రాదు విరా. 2-4; 

ఇగురు కే, ఏ 

చిగుర్కు పల్లవము. 
స్కీ ఇగురు జొంవంబుల నింపారు విరులను బలువైన పొదల (శేవలకుం 

చార్చి. శాంతి. 9-88: 

ఇగురు(బోండి చే. వి. (V ఇగురు) 

చిగురువలె మనోజ్ఞరాలగు ఆ(డుది, ఆడుది. 

ఆ. ...కింతయ్సు నెజటు(గ6 జిప్పు మాకు న్నిగురుంబో (డి, 

(ఇవి పాకళాంతరము) విరా, 1-312: 

ఇగురొతు దె. ఆ, కిం 

1. అనురక్తమగు. ((వభాతవర్ణ నము) 
సీ, ,..మలయనసవను నింపారుబో (కున నిగురొత్తు చిత్తంబు వెలసి 

'యొండొరులవె 6 బొలయు చూడ్కులు, విరా, 2-288 

2, అంకురించు, కలుగు 

ఉ. కౌరవనికాయముగర్వ మడంపుండన్న భ్రె,ర్య మ్మిగురొత్త వే: 

తీరిగిరా రథికుల్ మరలెన్ బలంబులున్ కర్ణ. 2-198. 
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ఇగురు దే. అ. కి 

అంకురించు, పుట్టు. చూ. ఇగిర్చినమాట. 
మానిని, కూలియు.( గాంతి యిగుర్చుంగ 'దేజము గుందక స్రీ 2_12: 

ఇచటు నిచ్చళక స్థలవా చకావ్యయము చూ. అచటు 

ఇచట (దు. 

ఈ (ప దేశమునందు. 

క లే రిచట మగలు నీకును, ఉద్యో. 1-850: 

గీ. నే నిచటలేని సమయమున గాచు నీ పర్ణశాల. ఆను, క-55: 

ఇచొటు అవ్య. 

ఇక్కడ, ఈ (పదేశము, 

తశ, ఇచొటు పుణ్యలోకము, స్వర్గ. కేఎల్ 

ఇచ్చ వై. వి (సం, ఇచ్చా) 

1. కోరిక 

సీ. గు_ప్పమైయున్నది గువాయందు చా కిచ్చ, పుట్టిన నిప్పుడు పొలిచి: 
తోచు. శాంలి, 4.892, ఆగి, 7-50: 

2. మనన్సుు చిత్తము 

ఉ. గుణహీనత విపునియందు. గల్మినా యిచ్చంగా దలంచితి. 

శాంతి. 8-502" 

ఆ. ...భూతకోటి మంచు, వోలె దోంచు విరియు బుద్ధిమంతులు 

చాని, కిచ్చ వగవరు. శాంతి 4-892 

8. యశేష్టము, స్వేచ్చ, మనసునకు వచ్చినట్టు 

క. నెచ్చెలుల తోడ నెంతయు, మచ్చిగం దన యిచ్చ చాడ మరిగిన 
యది విరా, 1.2560: 

ఇచ్చ్చకువచ్చు 

మనస్సునకు. [బీతి గలిగించు. 

60) 

క్ష 
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ఉ. ఇచ్చకు వచ్చు పూజనల నెంతయు నంతసమంది, సభాం 1-162. 

ఇచ్చగించు అ. కి, 

1. ఇష్టపడు, ఒప్పుకొను, 

ఆ ఆలుబిడ్డ తేని యట్టి |తిమ్మరియగు, కొయ్యుగాక కుదుట గూడు” 

వటి, కడుచువార లిటి | కొవ్విదంబులు సేయం జొచ్చుటిచ్చగించి 
6 రు 

చూతురయ్యం ఊదోర్ట. 2-9 

త, ధార్త రాష లున్మత్తులు దగినపలుకు, లేల విని సంధిసేయుట కిచ్చ 

గింతురు, ఉద్యో. 4-78 

చ. -=.ఆ,చ్చోటన సంగరంబులగు చొప్పులు వుట్టిననై న బాండవుల్ , 

పోటున కిచ్చగింతురొకొ పోదురొ కోనలనుండ నచ్యుతా, 

.ఉదోగ. 8-104 

"స కిం 

వాంఛించు, కోరు. 

వ. ...ఎవ్యండేఏ మూండు లోకంబులం జూడ నిచ్చగించు నాతండు 

దన యిచ్చకుం దగ నివ్విద్య చెంవున నర్వుంబునుం జూచు. 

ఆది గా5్0 

ఇచ్చుట (దు. 

ఇచట, ఈ [పదేశమందు. 

ఉ ఇచ్చట నేన నిల్చు టిది యొట్టు లెజింగితి, ఉదోో 1-178 

క, ఇచ్చటికి మీరలందలు, నచ్చిన పనియేమి ఫీమ్మ, 8-294 

ఇచ్చ టచ్చ ట (దు, 

ఇక్కడక్కడ-ఇదిగో, అదిగో. 

ఉ. అప్పుర మిచ్చటచ్చటను నానల వచ్చితి, విరా, 1-148 

ఇచ్చటచ్చోటు 

. ఈ|పదేశ మా (పదేశ మను విచతణ, 

క. మనయింట నిచ్చటచ్చో,టన కచ్చటనై న నీ బృహన్నల మెలంగం, 

జనియెడు మానిసి తన మన, మున కిమ్మగునట్టి చరితమున వర్తిం 
చున్. విరా, 1.264 
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ఇచ్చ సేయు స, కి. 

1. కోరు. 

ఆ, ఇంక నేమి వినగ నిచ్చ సేసె దనిన, అను. 5-74 

ఇచ్చటు అవ్య, ఇచటు 

చూ, ఇచ్చట |పయోగములు. 

ఇచ్చు స, కి. 

(ఇండు, ఈండు, ఈవుత మొ, విశేషరూపముబు సిద్ధించును) (ఒకనిది 
మతి యొకని) అధీనము చేయు. 

1. ఇడ్కు ఒనంగు, (పసాదించు, 

సీ పువ్వులు బహు విధింబుల( గట్టి ముడి కొక్క భంగిగా నెత్తులు 

వట్టి యిత్తు. విరా. 1.107 

శే. జనన మరణాదులై న సంసార దురిత,ములకు నగపడకుండంగం 
దొలఆ(గు తెరువు గనువెలుంగు నీ కిచ్చితి ననిన లేచి, నిలిచి నంతోవ 

మెన్ నిండ నెలవుకొ నయగ. బరా, 1.24; దో, 5.261 

చీ, చానాది రూపముగా నొనంగు, 

సీ, ఇట్టి (కూరుల యింటికిచ్చిన మనవారి నందుంగాక, ఉద్యో. 8-195 

క, రండని పిలువంబనిచి, పా,లిండని కొడుకులకు( జెప్పి యిం|ధపస్థ 0 

బొండెను వేజొకపట్టన, మొండెను మా కిచ్చి యనువు టుచితము 

కాదే. ఉదోన్టి 1-827; ఆను ల్-19]1 

క, నను నిచ్చుటకుం గర్తలు,. జననియు జనకుండుయగాక చనునే 

నాకున్, వనితాధర్ణాము విడువ(గ, ఆర, 7-881 

శి, వశపఅచు, ఆధీనము చేయు (చేతులలో నుంచు) 

టం * = = అమ్మవోత్ములన్ , (ముచ్చుల. జంపినట్టులు పరుల్ దెగటార్చిరి 

రై వమిచ్చినన్. శల్య. 1-27 

4 (ధ్వని,వూజ, |పతిజ్ఞ, యుద్ధము మొ) చేయు, కావించు, ఒనరించు. 

'ఉ ... వదకిచూచి ననుం గని యప్ప్ర సంగరం, విచ్చు. విరా 2_279 
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ఆ. కిట్లు సింవానాద మిచ్చిన భీముని, మా ర్కొనంగ మగండు మన 
బలమునం గలిగెనే, [దోణ, 4.167 

ఆ. ...న్మాయిచ్చు బాన కొరవేం[ద వినుము. | దోణం 6.9885: 

చ, తడయక సామభేదముల చానములన్ దయతోడ నముంగా, నొడి. 

వియు సత్య మిచ్చియు. జనున్ జననాథ కృతాపళారులం।, గడంగో 

వధింపంగా. ఆది 6-118. 

ఆ పొద్దు నేడు సెర్దవోయె నిత్యము నిట, తెచ్చి యిచ్చు ఒలియుః 

రెచ్చి యీ(గ, నొల్ల కెలుగు లిచ్చుచున్న వా డమ్మనుజాధ 

ముండు మెచ్చ( డయ్యు ననుచు, ఆను, 6-290 

ర్, (కృతి మొ.) అర్పించు. 

ఉం. .. జన్మ, భ్యర్చిత మైన భారత మపారకృపాపరతం్యత వృ త్తిమై(, 

బేర్చిన దేవదేవునకు. (లీతిగ నిచ్చుట సర్వసిద్ది. విరా, 1-268 

ఈ, కలిగించు. 

శే. శోక భయ కారణంబులు లోకమున న,నేకములు దాన. దలసూను, 

థఛోకములకు, భయములకు బుద్ధి నెడయీండు వండితుండు,. 

మూఢు డవి (తోవనేరండు మునుగు వగల. శాంతి. 1-188 

తే. శాలిదెసం జొరవచ్చుట గానిపించి యుడుగు సీసాన( ల్టియు 

నుప్పళించుం బోవనిచ్చు మగుడ నేచి పోరంజేరు, నెడల నరినే యనగు. 

తడవబీక వాత్తు. విరా. 2-16: 

సీ, ...ఇది ద్రైవృమిచ్చిన దురిత నిసారంబు. దోణ. 5-261 

ల్ త్యజించు, విడుచు, ఎడమీయు, 

ఆ ఎట్టి రాజులును మహీసురో త్తము లెదు,రరుగు దెంచునప్పు డధిక 

భక్తి, నెర(గి (ప్రియము వలికి తెరు విత్తు రిట్టిద, ధర] లీవు దీని. 

దలంపవెట్టు. ఆది. 7-111 

నీ, (కొలువు) తీర్చు. 

వు *ం.విరాటుండు వెడలివచ్చి బయలు కొలువిచ్చుటం జేసి. 

విరా. 1-184 
- లా 
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9, అప్పగించు. 

క, మీ పనిచినట్ల చేనెద,నేపారిన వై రిబలమునెల్లను జావో.టోప 

మువ నోర్చి మత్స్యమ్కహీపతి విడిపించి తెచ్చి యిచ్చెద మీకున్. 
విరా. 8-209 

మ, ఇట్ల మగలు న్వేయేల నిన్నిత్తురే. రోజ. 2.294 

10. పలుకు. 

తే బవొు విధంబుల( బలుకు నాపలుకు లెల్లి(, జీదకన్నిడి తన పెడ 

చెవుల(బెట్టి, యీాజఅతాజఅలు మజుమాటలిచ్చి యపవ్కాసించె 

దురోోధను(డు వేయు జెప్పనేల ఉద్యోం 4-76 

41. తుమున్నర్థకములకు అను పయు క్రమగునపుడు చేయు, అడ్డు వెట్ట 

కుండు, సమ్ముతించు, అంగీకరించు మొదలగు ఆర్థముల నిచ్చును, 

1) చననిచ్చు = చన(జేయు - విడుచు, 

క, జ్ఞాతుల పోరితమును గో,(వాతము నా్యాశమము వి(పవర్గము 

చనవున్, నాతుల శారించుటయును, (బీతిం జననిచ్చు నతని చెం 

పొప్పు నృపా, ఉద్యో 2-86 

(1 పోవనిచ్చు జ పోవంజేయు - సమ్మతించు. 

క శాలిచెసం జొరవచ్చుట గానిపించి, యుడుగు సీసాన(ఖ టియు 

నుప్పళించు6, బోవనిచ్చు. విరాః 2-15 

(111) ఉపేమను అనాదరమును చెలుపును. 

వ. ...అది యట్లుండనిముర నీచి_త్తముశన వలవని వెఅపు గట్టుశొని 
లు జని లు 

యెదవు, [(దోణ, 8.205; శాంతి. 4-149 

క ...-=.ళు[ళూూషావళవర్తిత నడచితి, భూవర చిరకాల మింక6 

బోనిముు తగన్, ఆ(ళ 1-46 

ఉ. కావున నాకలోకపు సుఖం బటు లుండ(గనిమ్ము, మౌన, 1-69 

(క్ర శాపమిచ్చు = శాపము పెట్టు. 

సీ. ,..నీవిట్లు ననుచేర తక్కిన శావమిత్తు, ఫీవి. 1-167 
య ల! 

న: వారు ముదియునంతకు నుండక జవ్వనంబున పంచత్యంబున కరుగు 



950 ఇచ్చో 

వారునుం గా శాపం విచ్చి, అది, 8-196. 

(౪) వెన్నిచ్చు ౫ వెనుదీయు. 

న. అయ్యనిలత నయుండు సాధన వె వై కల్యంబున వెడంగు " వడియుమ 

వెన్నీక, రోణ. 4-296 

" ఇట్టు ఇశ్చుతో (గూడి సంద రానుసారముగా నిచ్చుపదములను ఆయా 

పదముల దగ్గణి చూ చునది. 

ఇచ్చో అవ్య. దు. 
- ఈ సలమునందు., 

కొం స్రీ నంతోషించు ఇజం, గాసవడని మనను గలుగున ట్టి యధముల 

డి,చ్చో సడిగను( జని యచ్చో, గాసింబడు జముని భటులు గాణీయ. 

వెట్టన్. అశ్య. 4-228; భీష్మ, 1-215 

ఇచ్చోటు అవ్య. 

ఈ చోటు ఈ స్థలము, 

క. ఇ శెఅ(గున సంభవించె నిచ్చోటు సొరన్, ఆను. 2.822 

ఇచ్చ సం. ఫి. ఆ. స్రీ. 

అభిలాష, కోరిక. 

. వ. అమ్మహోనదియం దిచ్చానురూపస్నానపానంబు లాచరించి, 

శల్య, 1_74; శల్య. 2-10 

ఇచ్చసేయు న, కి. 

ఇచ్చించు, వాంఛించు, 

వం *..,ఇ0క నేమి విన నిచ్చ నేనెద వనిన. శాంతీ. 4-2: 

ఇజ్య సం. వి, ఆ. స్రీ. 

యజ్ఞము 

క, _=*మాన సే బజ్యాధారా, శల్య. 2_42 1! 

ఇజ్యాండు సం. వి. అ. పుం. 

ఊఉ, ...ఆతనిం, బుచ్చె సుశేజ్యయు క్రముగ అశ. 4-276 



. ఇటమీ(ద 951 

ఇట దే. వక, 

1 ఈ చోటు, ఇక్కడ 

వ. *౨..&ఇట ధృత రాషండును. ఉద్యో. 1-268: 
లు 

క, =. ఇంకిట మనకు( గావింపవలయు కార్యము.  |దోణ. 1-57 

వ. *..,ఆ శిష్యుం డరిగె నిట నిన్ను దర్శింపవచ్చితి. అశ్వ, 1-926. 

2 ఇక్కడకు ఈ స్థలమునకు, 

వ అజ్ఞాత వానంబు సలుపవలయుట యిట వచ్చి, విరా. 4-188: 

ఉ నీ విట మున్ను వచ్చి తిది నిక్కము. ఊఉ. 1౮72 

వ. ఆతం డట పోవ నే నిట వచ్చితిన్. కర్ణం లి-లి2 

వ. ఆ రా జిట వచ్చెను, అను. 1-127 

8. ఈ లోకమున. 

క ఉక్కటి నురపతికై నను, _మొక్కము నృపధర్ధమూంది మొన 
తలంబడినన్, మిక్కి లి పేరును నిట దివి, నక్కజముగ( బెంపుం 

బడయ నగుట నృవేం|చా ఉద్యో, 8.860: 

4 ఈ విషయమున. 

చ. వలవదు రోయ. బాండవుల( వారొక యూటబటలేని |తిమ్మటన్ 

బలమటి వన్య స_త్తమాల పాల్పడి చచ్చిన చోట బూరియు, నల. 

వచె యింతకింకిట మనోముద మస్ఫిలితంబుగా(గ విచ్చలవిడి రాజ్య 

లతీరం దగుచందమునం గొనియాడు మున్నశిన్ విరా. శి-96. 

ఇటమీ(ద దే. (దు. 

1. ఇప్పటినుండి, ఇటుచె ని. 

వ. +...ఇటమీద నియమాచరణంబునకు నొక్క నంవత్సరంబు. 

గొఅంత గలదు, విరా. 1-818ః 

2. ఇ(క( చెప్పవలసిన దంతయు, ఈ చె నివిషయము, 

వ. వ నప్పుడు నీకుంజూపి యన్వయనా మధేయంబు లుడిగిన యప్పొ, 

ల(తి వలనం జిక్కి. చిత్తం బు త్రలవడుచున్న యది యిట మీంద. 



*ర్రిరలి ఇటముందణి 

నీవ యొటుంగుదు. విరా. 2.81 

ఇటముందణ చే, " 

ఇంతకుమున్ను, ఇంతకు బూర్వము, 

క పొందొంద(గ4 దలంచితి నీ,విందు శిశిరమైన వాదయంబున 

వా,రంద అకును సేమం విట, ముందట లేకున్న నేడు మొద 

లుగ( గలుగున్. ఉద్యో. 1288 

ఇటమున్ను దే, అవ్య. 

ఇంతకు బూర్వము. 

క. వినుము మనము మధ్యస్థుల, మని నర్జును నెదిరి సంజయా యిట 

ము న్నె,వ్వనికి మానము | వాణం, బును దగ€ దక్కించుకొ నలం 

బోలెనె చెపుమా, ఉద్యో. 1-280 

ఇట యట నూచు చేస, |కి, 

వెనుకముందులు విచారించుం 

క. నీ, కొడు కట యట సూడక యెక్కుడు మగటిమి నుజికి 
చేరు గొనియెనె పోరన్. [దోణ. 2.246 

ఇటవట్ట చె. అవ్య, (౪ఇట) 

ఇది మొవలుకొన్మి ఇంతటినుందిం 

ఆ. దివమ కాని యింక భువనంబునం దిట్క వట్టి రాతిలేని యట్లు 

గాయగంజేనె నొక్కొ విధి విశేషించి నాక కా, నే(డ దివము సాంగి 
“ నిలిచెనొక్కౌం (ఇట-బట్టి = అని కబ్బరత్న్చాకరము) విరా. 2-818 

ఇటు దే, అవ్య, 

1. ఈ [పకారము, 

ఊఉ. =... వేరునుం, బుట్టును మాలి యిప్పు డిటు |బుంగుడుపాటున( 
జొంద6 జూచి నా, కెట్టు మనంబు పట్టు ధృతి యెమ్మెయి( దూలక 

నిల్చు చెప్పుమా. విరా, 2-192 

ఉ. డక్కను రాజ్యమంచు నకటా యిటు దమ్ముని భాగమీక న్కీజె 

క్కటి (మిఆగూభె దది యొట్టజుగున్. ఉద్యో, 2-52 



ఇట్టట్లను 058 

చ. ఇటు దగునయ్య శూరులకు నెల్లను బోకడ యిట్ట్లకాదె యే,మి 
టికి నలందురన్ * (దోణ. ర=ఐథ్ర? 

ఏ. ఆక్కడ, ఇక్కడకు, ఈదిక్కు, ఈవై పుం 

క, అలుక(దనంబున విపుల, కలుగంగా. దగదు గురుండువై యు 

న్నా(డం చలయక తల(చితిం గా కిటు, నిలుమీ నీరఠణమువేత 

నిజమగు నేనిన్ ఉద్యో. 4-812 

ఉం ,..నా,చేసిన పుణ్య మెవ్వరును జేయరు నిన్నిటు నేరం చెచ్చుటం, 
బేసి, కర్ణ 8-194 

చం అనుడు నెదిర్చి నీ తనయ డాతని కిట్లను నేల రి త్తగ,ర్జన 
ములు గానవే పటుభుజాకలితోగగదా నముదృటున్, నను నిటు 

రమ్ము నూవుము రణంబున నీదు బలంబు( జేవయున్స్ మనమిటు 

చేరనిల్చి వెడమాటలయాడుచునున్కి యొప్పునే, శల్య. 2-186 

(వ్యవ) ఇటు రా నీ పని చెప్పెదను, 

విటులు ఇటు 

ఈ [పకారము, 

ఊఉ, ఏ నిటు లంటినా వలపదు. ఉదోో. 8-106 

చ, నరు డిటు లాడునే నృపగణంబు వినంగ జయింసవచ్చునే, గురు 

కురు వేనలం దరణిం | గుంకకమున్న + + * (దోణ. 8-848 

ఇటువంటి చే. విణ. (V ఇటు) 

ఇటి. 
లు 

వ -- .ధృత రామ్షు9ండును దుర్యోధనునితో నిటువంటి కొజఅగాములు 

మనంబునం దలంచినప్పుడు నీయంగల వాడవు గావున దీనం జేటు 

వచ్చు నుడుగు మయ్య యని శెప్పి. ఉద్యో, 8-172 

ఇట్టప్టిను (ఇట్టు 4- అట్టు--అను) 
1. ఈ మాట ఆ మాట పలుక్కు ఆడ్డముచెప్పు, వేణు విధముగా నొనళించు 

ఉ. ...కంక నిటట్లన( ₹ెటులై న వృాదయంబున నెక్కడి శంక వాని 
“ఉట ల— 

కిన్, విరా, 2.278; శల్య. 2-184 



954 ఇ అము: 

ల. చెనక్కు ఎదిరించు. 
ఉ. .. .నన్ను నిిట్టట్టన వచ్చునే సురలక్రైనను నొల్లవుగాక చివ్వక న్, 

ఉదో+ 1-297 

ఇట్టలము చే. విణ. 

అధికము, మికిి లి 

వ. ఒడ.పు దప్పిన మవోనాగంబునుంబో లె నిట్టూర్పు నిగుడ నిట్ట 

లంబగు కోవంబు వెల్లున మల్లడిగొనుచుండె. విరా. 2-181 

చ తలపడి పోర వారి యరదంజు లసేకము లొౌక్క- పెట్ట యి, ట్లలవు 

రయంబునం బోొరదివి డాసె, నిరా. 8.199" 

కే. అలుగుదు పాండవులకు వారలు నాకుం (బాణములు ధరావల్లక 

యి ట్రలముగ( దమ పాణములకు, నలుగు జనులు పగతు రగుట 

యమమానంకే. ఉద్యో. 8-226; శాంతి. 4.192 

ఇట్టి చే. విణ, (ఇట్టు (ఇ) 

"ఈదృశ మైన, ఇటువంటి. 

వ. ,.=ననుబోటి జాలస్వభావునకు నిట్టి మవానీయమపామ దొర 

కొనుటయుం గలుగున కాక యని తలంచుచు, విరా, 1-19 

క లేడి కడువునం బులి వు,ట్టునె యిట్టి దివ్య తేజం ,బువ వాల. 

డధమాన్వయమున. బుట్టునె చెపుమా, ఆది. 6-58 

ఇట్టిడు దే. వి. (ఇట్టి --వా(డు) 

ఈదృశు(డు, ఇటువంటి "వాడు, (బహువచనమున మవాన్మవాతీ వాచక 
ముల రెండింటికి 'ఇట్టిరు' ఆగును. ) 

తే. ...అడ్జునుందొంటి ఇార్గవుండు వింట్క నిట్టిండే యని పొగడంగ నెల్ల. 

జనులు, ఆది. 6.280 

చం ..=చూచి యేనెలుంగ నులే్య్యద్ర కన్యకలు నిట్టి రూవవిలాస 

| సంవరన్. ఆది. 7-78 

ఇట్టిక వై. వి. . 

"ఇటిక, ఇటుక ఇట్టుక- మట్టితో చేసి కాల్చిన రాయి (ఇది _న్తంభము,. 

గోడ మున్నగునప్ కట్టుట కుపయోగించును. :) 



ఇట్టిది - 955: 

వ. పసీండి యిట్టికలం జతుళ్చిత్వంబు నష్టాదళ కరాత్మకంబును గరు 

డాకృతియునుగా యజనం బొనర్శి. 4.180: 

(పసిడి యిట్టిక = మట్టికి బదులు బరిగారము తీసికొని చేసిన ఇటుక) 

/ ఇద్ట్టను. (ఇట్టు +ఇట్లు అను) 
ఇది కాదు అది-అడి కాదు ఇది అనిపలుకు, మాజుమాట వలుకు్కు 

ఉ సీం బట్టిన యాయుధంబు వెడయాసినయగాని వధింపణబోల 

ది,ట్టట్టన కేను మిప్పరున యింతక కాలము గాదు దాసికిన్. .- 
ఫీష్ధ, 1-169" 

ఇట్టిట్టి చే. విణ. (ఇట్టి--ఇట్టి) 

ఈ యీ విధమైన, 

వ, ...ఇట్టిట్రి గతిం వాపించిరని నా చేతం చెప్పంబడిన వారెల్లను. 

ఇట్రిటివారు సర్వ. బవ. 
తట 

వీరువీరు-ఈ ఈ విధ మైన చారు, 

వ. ...ఇటిట్లివారి చేత నిట్లి టివారు దెగిరని యేర్పడ నెజింగించిన... 
లట టట 

కరం 1-17; ఆను, 2.458: 

(వ్యవ -ఫలాని ఫలానివా.డు ఫలాని ఫలానివాని చేత) 

ఇట్టిటివి సర్వ. బహు. (ఇట్టి+- ఇట్టి +- అవి) 

ఇవి ఇవి-ఈ ఈ విధ మెనవి. 

వ. ...ఇట్టిట్టివి వారి సన్ని వేశంబు లిచ్చటిచ్చట వని సాఖిజ్ఞానంబుగా 

విని, . సౌ్రి, 1-148; ఉదో్యోం ౨.220, శాంతి. 2-110" 

'ఇట్టిది సర్వ. ఏక. (బహు) ఇట్టివి 

ఇటువంటిది. 

ఉ. ... కుభాంగము( డేజము(6 జూడ బుద్ధి సళ చేవాము. బొందు 

చున్నది సతీజన మిట్టి చె యెజ్జ్ఞగంబులన్. విరా, 1-295 

మం = + కొప్విధం బిట్టిదిం, గలదే వేం ధరశ్చ్రంజుం డడుగం భోగాల 

గృమండా ధా ర్తర్యాషు9లు పాలీక చలంబునం జెక(గ నిటుం 
లిం అనీ ల (2p) 

గూడు దీపయ్యనే. ఉద్యో, 8-95: 
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క. ++.ఆ పద లిట్టివి గలవె మనుజపతులకు నెందున్. శల్య. 2-8 

కలవే యెందును నిట్టివిం [దోణ. 8-71 

:జట్టిపాటి దే. విణ, 

ఈ పరిమాణముగల. 

ఉ. ...శాదన కిట్టిపాటి యప కారము దతుకు( డేకవి! పనం, బోధన 

కేసి చేసె, ... ఆది. 1-124 

ఎఇట్టియందు దే, (దు. 

ఇట్టిచో, ఇట్టి నమయమున, 

ఉ, .. కట్టి యం, దక్కట ఖీముండైన మన యర్దును(కై నను మాది 

పు్యతులం, దొక్కరుండైైన నీ పగజ నుక్కడగింపరళె యొక్క 

_వెల్మిడిన్ , ఉద్యో, 1.287 

సఇట్లు దే, అవ్య. 

1. ఈ [పకారము. 

క్ల, ఇట్టగు బణు(గక వచ్చితి, మెట్లాకొ మన భంగి. విరా, ఓ-6క 

కం కట్టవునె మా(దితోడం, బుళై ననక యితని ధర్మపు తునకు( గడుం, 

జెట్టి దుండై చంపవలనె4 జుట్టపుదన మేల రాజసుతులకు( గలు 

గున్, " స్రీ) 1.108 

సీ వినుమని ముని యిట్లు లను. శాంతి. 5.186 

2. ఈ వైపు. 

ఆ. అలిగి యశత(డు నూతు తలదెగ చేసిన, నధిప వృమ్మివీరు నరద 

మిట్టు,నట్టు( దిగిచె భీమ్మ, 2-898 

ఆడవి లోపల కొన్నిదినము కిట్టునట్టుం దిరుగన్. మౌన 160 

“ఇటునటు చే, 
శు లు 

1. ఈ వై వు-చూ కట్టు. 

2, ఇబుది ఆటు, ఆటుది ఇటు, ఈ వై పుది ఆ వైపు, ఆవై పుది ఈ వైపు, 

క. ఆప్పించి తొడుగు మీ వని, యొప్పించిన నిట్టుశట్టు గోజ వలుగా 

_  మెంగప్పీకొని, విరా, 4-89 
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2, ఈవై వు ఆవై పు, 

ఆ, అట్టు దిక్కు దప్పి యడవిలోపల( గొన్ని, దినము లిట్టునట్టు€ దిరుగ 

మౌస, 166 

ఇట్టులు 

ఈ (పకారము, 

క. ఆనుమాటలు విని సం కందననందను. రిట్లు లనియె "దైవంబు 

కతం;బున నాకు నొక్కచందం, బనువై యున్నయది నౌంగా 

దను(డా విరా, 1-86 

వసంతలిలక := ఎ, శ్లే బాలు సూర్యనిధు నిట్టులు డించి పోవం,గా బుద్ధి 

పుట్టునని కన్య మనంబులోనన్. ఆది 5-29 

ఇట్లు ఇటులు 

1, ఈ (పకారము 

వ. ఒక్కనా( డిట్లని వితర్కించితి, విరా 1.2 

శె. మీ జన్మములు నిట్లకా వె వినగ, ఆది. 6-59 

ఇట్లుగా = ఇటులు 

ఆ. ,..మవోతపంబు చేటు, లేని కృతస్ర మిట్టుగా నెజుంగుట. 

2. దీనికి అర్ధవిశేషము లేకయే పోలె మున్నగునవి యన్ముపషయుక్రము 

= లగును. 

"చ. నను6 గని యొండు సత్త్యము మనంబున జెగ్గిలి పాయినప్పు డి. 

_ మునివరుం. డిట్లుపోలె( గృప మొక్కలమై శరభంబుం గాగ 
ణు మూటా 

'జేయునొ... శాంతి. 8-95 (కట్టువో లె, శ-ర-పా) 

ఇడు దే. స. కి. (త. క. ఇడు) 
1. ఉంచు 

(క) చెట్టు. 
(=. 

చ, = =దుర్దనత్వమున' బల్కెడు వీరుల మ_స్రకంబువై, నిడియెద 

నంచు చా జరణ మె శ్ర నభన్ నవాదేవు(డు. 

సఖా, 8-805 కర్మ. 1-89 
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(చ) తాల్చు, ధరించు. 

లే, ...మై మటు. విడి తలిర్చ్కు చనెలమిం గోదండ తూణీరములు 

ధరించెం*. భీవ్మ. 1-169 

క, ఉత్తరుడు సత్వరంబుగ, దత్తనువున మటువుదొడిగి తానును 

హృదో్యో,డా త్తంబగు కంకటమిదిం విరా. 4-40. 

(ట) పడవై చు, వైచు, వేయు, [తోయు. 

సీ, ===కర్టున కోట్లుగా నున్నది యగుటంజీస్తి యేటిలో నాతని 

నిడి రీవుం.. - ఆశ. 2.187 

ఆ, వారుండు దనదు వీర్య మగ్నియం దిడినం*. శల్య 2-176 

(శ) అలందు, పట్టి ంచు, రాచు. 

శ, పలుకవలదు శెచ కియ, సలుపక మును సలువునపుడు జలములు 

దొడలం జిలుకుట యొప్పదు మృత్తిక, పలయు నపానంబునం ది 

వారంబు లిడన్, అను, 8-277 

(ప) విత్తు, చల్లు, ఊడ్చు, నాటు, పాదు 

శే, ...ఆమ్మిత్క ద_త్తమెనది భన్ఫవుతంబు( జేట నిడిన విత్తునుబోలె 

నై. చెడు నృపాల, ఆను. 8-181 

ఆ, *.**విధివిహితంబు గాని యట్టి ధర్మ మనుఘ, చవుట నిడిన విత్తు 

చాడ్పున రూపించి, చేయ నిహపరములం జెందు సుఖము, 

శాంతి. 56-218 

(గ) ఉపయోగించు, వాడు. + 

ఉ. . దుర్మతి పుట్టి నయట్టి మర్యు వారే విధినై న మందు లిడి 

యెప్పటిబుద్ది ఘటించు చాడ్చునన్ భాంతి, 6-198 

(జ) నిలుపు, నెలక్ొల్పు. 

శ్ర అలి పర మేళ్వరు మనమున నిడి,+* పౌొ్తి, 1.124 

క. అం దొఅగి కీచకుం డా, యిందీవరనయన నాత్మ నిడి వేడ్క 

మెయిన్. విరా, 8-809 
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కం (భమగొని యధ్రేవుని( జిిత్త మునం దిడి కరణు శరణు దయగావుము 

నన్న మితై శ్వరన్సి యనుడు. ఆను, 1-364 

వ. ...ఇవ్విశేషం జారథికవరుని ళక్రినైనదె గా దది చి తంబున నిడం 

బని లేదు. సౌప్తి 2.1883 

(డ) అటుపెట్సు, త్యజించు, 
లు 

సీ ఆయుధం బిడినవానిని శూరు లేయ నెందు. ' కర్ణః లి-851 

శ్వా, శరణాగ తే న్య సళ స్తే యాచమానే తథార్జున 
సం, ఫోం కర్ణం 91-119 

(ద) మోపు, ఆరోపించు. 

చ, చెసమిడి యోవాటీంచి యిటు నీవు దెలంగినం బోవవచ్చు నే, 

ఉద్యో 4.249 

శ, మజిమంతులై న వారికి, హితులగు వెరవుగలవార లెజి(గింతురు 

దు, స్థితి గాకుండ(గ( గార్యము,గతి యొ త్రియు6 దప్పులిడియు 

గడవ( బలికియున్, సౌవ్రి. 1-60 

వ, ...సవానచిత్యు( డను మవోరాజు తన “వెద్దకొడుశై న శతచిత్యు 
నందు రాజ్యభారం బిడి, = ఆ, వీక్ 

(బ) (నిప్ప) అంటించు (దీపము. మొ.) వెలిగించు, 

“సీ, ఎజుంగుదు మజచితి నే లక్కయింటం జి,చ్చిడి మిమ్ము. బల చిన 

యిడుమ లవియు( కర్ణం 3-197 

“తే ఇంట( జిచ్చిడు చాడ్చున నిట్లు చేసి, శల్య. 2-898 

క బరులిచ్చిన దీపం బప హరించి తఆ్బాతకమున నంధుండగు భ్యూవర 

రథ్యాసథ గుదిమై, గిరి దీపం బిడి విభూతికిం బా్యతమగున్. 
ఆను. 4-21 

౨. ఒనంగు. 

గక) అర్పించు సమర్పించు, 

వ. ,.,అమ్యై దేవతలకు నావుతు లిడునవుడు. ఆశ్వ, 4-184 
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(చ) నియమించు. 

కే. ఎటింగి యుపధా విశుద్ధ నిడు ననూత్య పదవికి. ఆను. ర్-శీక్, 

(ట) ఇచ్చు, వెట్టు, 

క, పేరు పలలుండు గూడుం జీరయు నిడి సాకతంబు నేసిన జాలుం, 

విరా. 1-219' 

"లే, *ఆ౨+గర్వురై. బలియు ఛై_ తంబు లిడక, శాంతి. 6-11 

వే. += పితృ కారాకదులందు గొడుగులు( జెప్పులు నిడుట యుత్తమః.. 

[పకారయిు. ఆను, శి-255. 

(8) చించు, వేసి వృద్ది పొందించు. 

ఆ ౧*+(చెలువు) కట్ట ఆదగిన తరువు లిడిన సుగతి గలుగు. 

ఆను. 8.880 

4, నిర్మించు. 

క, చను(డు వృక స్టలమునందు( జప్పరము లిడన్. ఉద్యో, శీ-1 రశ 

ర్, ఏర్పుఅచు, నిర్ణయించు, 

గృతపరగ్ణియు€ గృష్పుం గదిసి యిరువంకల( గూర్చుండిరి. 
ళల 

ఉద్యో. 8.258: 

6. కోంతగోయు. 

సీ, వెన అంపమున నిడ్డ వసిగ( గొన్నిటి నిసు,మంతలుగా నులుమాడి, 

యాడిం విరా. 6.35. 

7. ప్రయోగించు. 

కం == .పద్మభవుని మాట దలంపవలయు నీవై, భిదురంబిడ దనుజ: 

నాథ (సియమందు మెదన్, శాంతి, 4.409: 

8, బిగించు, 

“౯ క్ ౨, కుంట నిడీ యు గుణంబున్, | సెప్పి, 1-159 



ఇడుమపలఅచు 96 1: 

ఆగిడు, బొబ్బిడు, ఎక్కిడు, వెన్నతోనిడు, చెవినిడు, కన్నిడు మొద. 
లగు పదముల యర్థముల నాయా పదముల కింద (గహీంచునది, 

ఇడుగడ దే. వి, (క. ఇడుగు. త. ఇడుక్కు-) 

అనూయ , 

చ. తడయక |మొక్కియున్న వినతాసుతు నప్పుడు నూచి యాత్మలో,, 

నిడుగడ నేయుచున్ గడు నహింపక క(దువ, ఆది, 2-4. 

ఇడుమ దే, వి, 

క్రళము, కష్టము, 

సీ, అకట మాతో మీరు నడవుల నిడుమల. బొందితి రొశభంగి బోయె 

గాలము. విరా. 1-47 

లే, సొమ్ము గోరనయంతన సుఖము గలుగ్క దది యుపార్టింవంగా సిద్ది 

యగుట నిజమె, కలిగానేని యనేక చింతల - నొనర్చుఆ జెడుట 
చావుతో దుల్య మయ్యిడుమ యేల. శాంతి 4-47 

క, కజణవుపయి. గఅవు వొరయుచు, వెజపు పయిన్ వెపు దోంప 

విడువని యిడుమం, దొఅగమిచవె బురుషు( డిడుము(, దొజగమి6 

బేడ్చుడుచు నడచు దుష్కరనిములన్ , శాంతి. 4-72. 

ఇడును గుడుచు దే, అ, కిం 

క్లేశముపొందు, కష్టమనుభవించు. 

"తే అడవుల నిమ్మైయి నిడుమ గుడిచికేల... ఉద్యో, 1-881 

తే, పాండవులు రాజ్యమున కాసపడకమున్న, యరసి యెటి(గి యర 

ణ్యంబునందు, దొంటి, యట్ల యిడుమల( గుడువంబో నడువ 

వలయు, విరా. 8-90. 

ఇడుమపజణచు; ఇడుమలంబెట్టు బే. న, క్రిం 

స్తే శ పెట్టు, కష్ట పెట్టు. 

ఆ. (భీముడు (చౌపదిని, జూచి) ఏది కారణముగ నెవ్వరెచ్చోట న్నీ 

శేమి కీడొనర్శ్భి శె ట్టిపొటి, సావానికులొ చారి. జంపుదు నొంపుదు 

61) 
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థంగవఆజుతు నిడుమపటుతు( చెబుతు. విరా, 2-156 

శ్ ఆద ఇ అగ _ 
లు 2 = కిల్లి కష్టపు దిడుమల(6 బెప్పెడిదె. స్వర్గ. 1 28 

ఇడుమం.బడు; ఇడుమలఅంబడు; ఇడుమవడు దే. అ. కిం . 

స్ శమ. నొందు, నష్ట పడు, 

క, నరనుతు(డు దొల్లి నలు(డను, ధరణీశుండు జూదమాడి తన విభవము 

వు,మ్మ్యరుచేత నోటువడి యొొక్కరు(డు( గరం బిడుమ( బడడె 

కాననభూమీన్ ఆర. 2.6 

క, వా రిడుమల(బడ( దగియెడు, వాశే పితృళాగ మేలు వారలు 

గారే. ఉద్యోగ. 1-288 

ల క దానికి నొచ్చిన మనముల,తో నడవికిళోయి బహుళ దుఃఖంబుల 

న,ట్లూని విరాటుపురింబడ(గాని యిడుమవడియు వారు గనలర 

కంచు, శల్య. 9.366 

'బతండు; ఇతడు దే. నర్వ. 

ఈతే(డు. 

ఊఉ, ఇతండు రుదునిం |బ్రీతుని కేసెనా విసమె. విరా, 4-96 

శ, ఇత(డు పుట్టి నకోలెను నెనక మెసంగు దర్పమునన. విళా. 1_74 

ఇతకరి చె. విం 

మేలు చేయునది, మేలు చేయువాండు, ఇచ్చకాలు మా ట్లాడునా(డు. 

వ, ...వార లెటుంగకుండ నషరకుమారులకడకు నేగి యితకరి 

పూటల మొ త్రంబుల వారల చి త్తంబులను గలంచె. ఆను, 1-297 

“ఇతరము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. అన్యము, వై నది. 

క ఇట్లు దమ్ము నిరూపింప నితరజనము,లకు నశకరింబుగా (గ. 

విరా. 8.42 

చి, వేటు విధము గలది. 

క ఆమ్ముగ్ధ యతని కిట్లను నిమ్మ్మూండు జగములు మీర లితరంబు 

లుగా [గమన కేయగ(జాలుదు, రెమ్మెయినై నం గృపనేయరే 
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నా మీ6దన్. శాంతి. 9.70 

ఇతరు(డు సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. పాకృత పురుషు(డు, పామరు(డు, 

క, నీ. యవినయంబు పెంపును నీ యాపద సంకవించె నింక వగచినం, 

బాయునె యితరుల కియ ళోోకాయత్తు(డ వగుట నీకు నర్హ్మ మె 

యధిపా, [దోణం శీ. 22 

క్లో. ఆ శాావ రాధాత్స ౦భూతం వ్యసనం భరతర్హ థ, [పాహ్యపాక్ళత 

వద్వీర మా త్వం ళోచితు మర్హ్యసి, నం, భాం దోణ, 114-47 

చం (వతము ధరించి నిష్ట నుపవాస విధిం గొలుతున్ సము|దు నా 

కితండు పియంబుతోడం చెరు విచ్చుట యంతన కల్లెనేని మే,లిత 

రుని. గావనుం దలణెనేని యమానువ. రోష వేష దీ,పిత శగవహ్ని 

నిజ్జలము. లీల్చెద6 (బేల్ళెద నొక్క _వేలిడిన్ం ఆర. 747 

2 అన్యుండు, వెళై నవాండుం 

ఆ. నుకృతు లమరలోక నురుచిర వాసులు నిట, దిగి చిరాయువులును 
నగుదు రితరు, లతిచిరముగ నరకగతు అయి తుది నాయు,వల్బ 

మగు మనుష్యు లగుట గలుగు. ఆను. 5-184 

ఇత రేతరము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఆనో్యన్యము, ఒండొకటి, పరస్పరము. 

కం ఇతరేతర శరకృత శోణిత ధారలు నిగుడు. 

థీవ. 8.200; (దోణ. 4.262; శయ్య. 2-291; శాంతి. 6.454 

ఇతవు వై, విణ. (సం, హితవు) 

హిత మైనది, _వియము, 

క, పిశృబూజనమని యెవ్వరి, కితవుగం జేయుదురు డిని నెటింగింపు 
శినా. ఆను. 5-206 

చ, ...ఇట్లివా, రితవులు తంగడికిన్ సుతుల కేమననేర్తుము పెద్ద 

రాజులన్* (ఇతవులు = హితులు) ఉద్యో. 4-240 
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ఇతిహాసము సం. వి. అ, పుం. 

1. వూర్యచరి[త పతిపాదక (గ్రంథము (ఖారతాది) 

సీ. ఐతివోసికు లితివోన మనియు, ఆది, 1-81 

వ. తొల్లింటి యితివోనంబు సెప్పెద వినుము. ఉద్యో. 1-117 

2, పూర్ణరాజుల వృత్తాంతము, 

వ, తొల్టి యిట్లు పుత్తిమరణ ళోకాతురుండైన యకంపనుం డను: 
రాజు నారదమునిచేత మృతు్య్యుపళారంబు చెల్లంబుగా విని యుపళ 

మిత శోకుండ య్యె నని విందు మయ్యితివోనంబు ఆజం గెటిం 

గించెద. [దోణ. 2-168; కర్ణ. 1-295: 

8, పూర్వుకథ = రథం 

వ, ... కౌళికుం డను నొక్క విపుండు...నత్యవిభాగ విధీజ్ఞండు గామిం. 

జేసితన క సత్యంబు వాటిల్లు నను శంక (జనులు) నీ గుల్మాల తా 

గవానంబు సొచ్చిరని చూపి చెప్పిన న త్తెక్కలికాం డు వాఠలం 

జంపి ధనమ్ముగొని రమని తద్వచన దోషంబున నరక |పావుం 

డయ్యె నను నితివోసంబు విందుము. కర్ణ, 8-78; (స్త్రీ. 1-51 

ఇది దే. నర్వ. 

(ఈ-|-ది = ఈది, ఇద్ది, ఇది అనునవి రూపాంతరములు- “ఈది* (ప్రస్తు 

తము కాషలో లేదు. క_త -ఇదు,) 

1, (i) 'ఈ' అను దానికి మవాత్యర్థమునందు (స్రీ వాచకమగునపుడు, 

(పథమై కవచన మున వచ్చు రూపము. 

చ, ఇది గడుముద్ద రాలు సనులేమియు( జేయ/గనేరదు. విరా. 1-108 

ర్, =, + ,సాధ్వీ యిది మలీమస వృ త్తం్కబున పొంత(౦టభోవ "దెన్నండు. 

విరా. 1-106 

చ. ఇది మునికన్యయేని మటి యేలొళొ, ఆది. 4-శ0' 

(ఓక) ఆమవాదర్థంబునంగు (తిర్భగ్ణడములను 'బెలుపువపుడు) | పథ మైక వచ 
నమున వచ్చు రూపమ', 

స. 8వ వోమ ధేను వత్సంబు. | కర్ణ. 2.90. 
అ 
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సీ ఈ భవ్యసారమేయ, మిది యట రావలదే, మవో. 1-52 

వ. ...కీటంబుం జూపి యివి దొలుచుచుండ మీ నిదుర సెడుటకుం 

జాలక కదలకుండితి ననియె. శాంతీ. 1-92 

వ. *...ఇది యెవ్వరి యాళమంబు, శల్యం 2.210 

(111) ద్వితీయాది విభక్తులలో ఏకవచనమున (స్త్రీ తిర్యగ్ద్జడ వా చకంబులకు 
శెండింటికిని “దీని అనురూపము వచ్చును, 

నీ దీని జన్మంబున = దీని నామాకృతి - దీని వల్లభుడు. విరా. 2-80 

క, ముని యశళ్యము(జూాచి కర, బనురాగము (బొంది మేధ్య మగు నిది 

రీనిన్, వినుత విభానమున విడుతము. ఆళ్వ. 8-220 

వ... ద్విజ(శేమ్టుండు దీని (చరువు) వలనం బుట్టు. 

శాంతీ, 2-69; విరా, 1-160 

కష) ద్వితీయాది బహువచనంబుఐందు తిర్యగ్గ్దడ చాచకంబులకు వీని” 

ఆనురూపము వచ్చును. 

తే, మద్దన మిదియని వీనిలోన నొకటి యందు నంగికార మొలయదు. 

అళ్వం 2-98 

2 దగ్గఅగా నున్న దానిని చెలువును, 

. చ, ఇది గడు ముద్దరాలు పను లేమియు( జేయంగ నేరదుం 

విరా, 1-108 

క, ఇది కగ్యభూమి భో,గాన్నదము, శాంతి 4-110 

చ. ఇది శతవృద్ద మా జనని, విరా. 1-179 

వ. వారలకందఆకు నిది (వెప కాలంబై యున్నయది. . 

ఉద్యో. 8-235 

సీ, ఇది యాదిగా నతు లెన్నండు( బరపురుషార్చినుల్ గా€ జనదు. 

(ఇది= ఈ కాలము) ఆది. 5--85 

శ, ఈ విషయము, 

వ. ఇది యనన్య సామా న్యాకారంబగు పరమ ధరగా (పఇణారంబు. 

ఆది, 1-29; భీష్మ. 8-78 
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4. ఈ జరుగునది. 

సీ ఇది పదుమా(డగు నేండు మాకజ్జాత, వాసంబు సలుపంగవలయు. 

విరా, 1-47 

5. ఈ చెప్పబడినది, ఈ రచింప(బడినది, 

వ, ఇది (శ్రీ మదుభయక విమి|త +. తిక్కన సోనుయాజి |వణీశంబు.. 

విరా. 1-836 

వ, ఇది జామదగ్న్యకో పంబు తటంగు. కర్ణ . 2-09 

6. ఈ విషయములో, దీనిలో, 

ఊం ఉల్లము దల్లడిల్లం దను వుద్దత భఘర్భజలంబు చాల్చుచున్, డిల్లి 

వడంగ వాకిది గడింది విచారము పునై నందుం బో,నొల్ల ననంగ 

రా దచటి కూరక పోవనురాదు నేర్చు సంధిల్లంగ దీని కాపికొను. 
దీనున మెట్టిది యొక్కొ దైవమా. విరా. 2-91 

7. ఈ వచ్చినది. 

వ, ...మందమందసంభాపషణంబుల నంబోధించు పాంచాలి పొడి 

స్పర్శ్గనంబున మేలుకని యిది యెొవ్వ రనవుడు నే నను నమ్మానిని 

యెలుం గెజింగి థీమసేమండు. విరా. 2167 

5. పాద పూరణముగా నుపయోగింపంబడునుః 

ఉ. కౌరవసేన జూచి వడకం దొడ(౫”న్ మదితోన మేను నీ,వూరక 

పోవుచుప్కి యిది యొస్పునె. విరా. 2186 

ఇదిగాక దే, అవ్య. 

ఇదియును గాక=ఇది కాకుండ. 

ఉ. చాన( గొజంత లే దభిమతం బదిగాకయు( గ భెనేనియుం బూని' 

శ్ర." యొన ర్తు నన్నం గురుపుంగవుం జెంతయు. బొంగి. ఉద్యో. 1-98 

సీ, అన విని గాంగేయు(డు, ..వైరుల నిర్జితపు, మీదిగాక యును వళ. 

మెద్దియిన, నడుగుము నీకుగా నని సేయు టొక్కటి, దక్కంగ 

నావుడు ధర్ముసుతుండు. ఖీష్మ, 1-157 
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ఇదిగో దే అవ్య. 

ఈ కన(బడునదే, 

మ. (పమచాపాది పయః పపూర్మ మిదిగో పద్మాకరం బంచు. 

ఆది, 6.172: 

(“ఇదియో' అని ఆనందపాఠము “ఇదియేి-ఆని ఆకాడమీ నం. ము 

పాఠము. “ఇదిగో' అనునది పాఠాంతరముగా ఏం. ము) 

ఇది యది యనకి 

అనవసరపు మాటలాడక. 

క, ఎదిరికి హితమును |బియమును, మది కింపును గాగ బలుకు, 

మాటలు వెనకె, యొదవినను లెస్స యటుగా, కీది యది యన 

కూరకునికి యంతయు నొప్పున్, ఉద్యో. 2-58 

ఇదియో దే. అవ్య. (ఇది-|- ఓ) 

ఇదిగో (చూ, కఇదిగో) 

ఇదె దే. అవ్య. (ఇది ఎ) 

ఇదిగో. 

మ, ఇదె గంధర్వులు వచ్చి ముట్టికొని రింకట్టాక్కొా, విరా. కి-2'౯ 

స్కీ +=.ధృత రామని యా శమంబు, “నిటజీ/[గివవా రదెయిదె యంచు: 

'బేర్కొని, చూపి చెప్పిన, ఆశ. 281 

తే. అంతకుం డిడెయరె తోంచెనన(గ నధివ. మౌన 1-17 

క, ఇదె పోయిద( "గౌరవున్టలం బదనికి రాంబలికి సంధి వాటించెద. 

(ఇచె= శీఘముగా) ఉద్యో, 8-69. 

ఇద్దణు చే. సర్వ. 

(రెండు శబ్ల ములకు మవాన్మవాత్యర్థక బహువచన రూపము) 

ఇరువురు, | 

. క, ...అయ్యి్యిద్దటు నెత్తుట( దోంగి కడున్ వజవిరి కల్పాంత నవ. 

దివాకరుల | కియన్ . [దోణ, తీ. 2161 

పీ భార్యలిద్దలు గలరు. అను, ౯-287 
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మం .+.ఇద్దణిన్ భుజబలాటోవంబు మె. విరా, 2-848 

రం == .ఇ్క,ద్గలు దిక్కుల సై న్యములును దలవడియె వడిన్. 

భీష్మ. 1-289; కర్ణ . 8-258 

అద్దము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. దీ వము, కాంతివంతము. 
ఆ, ...ఉజీకి మంటలోన నుల్లంబు శెలివొక, యింతయేని( గుంద కిద్ద 

మూర్తి దేజరిల్లనున్న ధీరవర్యునకు( | బ,త్యమమయ్యె శివుడు 

దయదలిద్న, సౌ _ప్రి 11285 

శి | పజ్యలిం చునది. 

ఆ. ఇద్ధమెైన యగ్ని యింధన నంపద, నతిళయిల్లు నట్టులు. 

శాంతి. 5-580 

తే, ఛ్యానయోగ నిళశ్చలమదు నంతరంగ,మెడల విడుచు గుణంబుల 

నిద్ద శాంత, మైన నిర్గుణ వస్తువునందు( గలయు/ బరమపద మరి 

దానికి. బరము లేదు, శాంతి, 4-184 

శ అవతివాతము, అనివార్యము. 

మాలిని: ఇద్ధమాయా విలాసా, ఉదో్యోం 1-886 

మ. ...జాకుదగ్నక కలిశాస్తు)ం డిద్దతేజంబునన్, దొరసప్తార్చికి, 

క్ర ర 8.29 

ర. సత గీ మైనది, 

ఉం . . ఇద్దలో,ధాంగనమా | శితాపదుదయజ్వలన పశళము[పవ_ర్తక. 

శల 1-408 

'ఇధ్మము సం, వి, అ. న, 

వంట చెజకు, 

క ఆతం డిధ్మ ముండు నటవీస్థలికిం జనినయెడ. ఆను, 1-69 

ఇధ్మవాహు(డు సం, వి. అ. పుం. 

తేజస్వి యను బుషి, ఆగస్త్యుని మనుమడు, దృఢన్యుని కొడుకు. 
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వ, వానికిం (దృఢస్యునకు) దేజస్వి యను బుషివుట్టి పారంబైన 

యిధ్మ భారంబు నహించుటం జేసి యిధ్య్మచావుం డనం బర(. 

ఆర. 2శిక్శి 

ఇనవింబము సం. వి, అ. పుం. న, 

నూర కమండలము. 

క, అని పలికిన యవసనరమున్క నినవింబములోన నుండి యిది నిజ 

మిబ్బం,గిన నెగడవన్న మేలగు,నను వాక్యము వెడలె గర్హం డా 

కరి ంపన్, ఉద్యో. 4-60 

ఇనసుతుండు సం. వి. అ పుం. 

కర్గు(డు. 

క, ఇననుతు( డిట్టు లను, విరా. 4.2186 

ఇను చే, సర్వ, (వృత్తియందే దీనికి. | బయోగము) 

“రెండు, 

క =.=కర్టుం, డినుమా తొక శరము దొడుగునే పరులు నగన్. 

కర్ణం తి. 91 "7 

ఇనుడు సం. వి, అ. పుం, 

సూర్యుడు. 

క, ఇమ(డ" తనకడకు నేతెంచిన రాగము(బొందుటది యచితమనయగా' 

"గెంపున మెఅని పశ్చిమాశారగన జన సరిభావనముల “గౌరవ 

మంచెన్. విరా 2-318 

అనుచు దే, సం కిం 

పూను, 
క, +..ఆర్యజనుల శుహిమ హితవచనముల్, వీనుల వినుచుచు ధర్మ 

ము,లై నవి సేయంగం దప్ప కగు దతృలముల్. శాంతి, 4-79 

(ఊనుచు — అని పా తాం) 

ఇఅనుపగుండియ దే. వి. 

ఇనుముతో( జేయ(బడిన గుండె- (ఇనుము ఎంత గట్టిగానుండునో అంత 

గట్టిగా నుండు గుండియ అనీ భావము.) 



970 ఇనుపొడుపు. 

తే, ...ఆనుప, గుండియకు( జేటు పాటింక(బుండరిక, నయన 

. స్రీ 2_49- 

ఇనుపొడుపు మి, 

సూర్యోదయము, 

క, ఆఇనుపొడువున6 జెడని తమము చెందును గలదే. ఆను. 2-8505' 

ఇనుమడి దే, విణ. (ఇను -.- మడుగులు) 

ఇమ్మడి, ఇబ్బడి, శెట్టి, రెట్టింపు, 

సి, చెలువంపు చెమో్మము వెలమిసౌం పినుమడి,గా నల్ల నవ్వినంగా దె: 

యింతి, విరా, 2-45; ఉదో్య్యోం 4.414; భీక్ష్ణి. 1-21. 

ఇనుమడించు డే. ఆ. కిం 

ఇమ్మడియగు, శెట్టి ౦పగు, ఇంతనంతలు సేయు, 

తే. తగు నినామడింప( జూచు నత్తన్వి. బొరి(బొరి( గీచకుండు. 
విరా. 2.2560" 

తే. ఇమ్మహీవతి సమ్మదం వినుమడించె. అను. 1-294 

సీ. కర్ణథూషణ మౌక్తిక (పభాడోలన మీతణ దీప్తుల నినుమడింప 
విరా. 4-26 

ఇనుమడు6గు దే. వి. 

శెట్టి, రెండింతలు 

క తన యెప్పటి రూపముంజ్కి కొని దీనికి నినుమడుంగగుం (బతి 

బలముం, గనినప్పుడు నా రూపం, బనువమముగ ననిన వానుమ' 

కనిలజు( డని యెన్, ఆర. 8-846 

ఇనుమాటు దే. వి, 

రండు పర్యాయములు, రెండుమాబులు 

క, కర్టుం, డినుమా తొక శరముదొడుగునే పరులు నగన్, 

కర్మ. 8-817 

ఇనుము దే. పి. 

ఒక లోవాము, కాలాయనము, 

క. ఇనుమును రాగియు. దగర ౦,బును వెండియు. బపిండీయుం (బకూ' 
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తము లై పేర్చిన సిరిజేయయగ నొప్పెతు, ఖను లెడనెడం చెక్కు. 
కలవు కౌరవనాథాః, భీమ. 1-86; కర్మం 1-263; భీష్మ. 8-419 

ఇన్నాళ్లు; ఇన్నాళ్లులు దే. వి. బవు. (ఇన్ని -- నాళ్లు) 
ఇన్ని దిములు. 

కే, వెండ్లికని పిల్వంబంచిన. వియముతోడ్క నేంగుదెంచితి మిన్నాళ్లు. 
'నెల్లియొప్ప్రి దముల( జూచితి మీ య్యెడ. దడవు(6గాంగ, నిలువ. 

దీఅదు పోయి రావలయు మాకు. ఉద్యో. 1-42. 

ప, + ++క్రిన్నాళు గాంగేయ డెబ్బంగుల నంగరంబు సేసె, 

భీమ్మ. 1-64 

శా, ...నారల యువేక్షంగాక యిన్నాళ్లు ల్కేలా వైరం బడగింపనీ 

వయిన లీలన్ గల్లు కౌంతకేయులన్. కర్ణ. 1-58 

ఇన్ని దే. సర్వః బ, జా. 

1. ఇంత శబ్దము యొక్క. ఆమవాదర్థక బహువచన  రూవము, అధిక 

సంఖ్యను "దెలుపును, 

తె ఇన్ని తెజ(గుల [శమము చేయింతు' జతుర,తా విహినులై న' 

పా[తములనై న, విరా. 1-242 

వ. ,.. ఇన్ని నైన్యంబులు వొక్కలావున వర్తించు చందంబు సూచి" 

కొనవలయు. ఉదోో, 4- 12 

2. ఇవి యన్ని, 

క. ... ఇమైై6, బూని _వతంబులు నలివెడ్కు వానికి నిన్నియును 

సీట్లు వలయుసె చెపుమా. విరా. 1.205. 

క, ఇదె దేవాం విదె యర్థం, విడె నా పరిజనసమూవా మిన్నిటిలో' 

నెయ్యవిన మాకిష్టము దానిన ముద మొదవంగ విత్తు గొను. 

డ మాఘం బనినన్, ఆది, 51438 

ఇన్నిట. ఉద్యో. 8-108; ఇన్నింట. శాంతి. 5.168; శాంతి. 6.456 

ఇన్నిటి. ఉద్యో 2-194 ఇన్నిటిని. శాంతి. 6-406; ఆను. 4-219;: 

ఇన్నిటికంశున్, ఆను. 2-984; ఇన్నిటిలోన్. ఆది. 5-242; అన్నిటి: 

లోనన్, ఆర. 8-170. 
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-ఇన్నూలు; ఇన్నూజులు దే, సర్వ. జౌ. (4/ఇను) 
రెండు వందలు, - 

వ ఇన్నూలు రథంబులు మా జే వంగులు. శల. 1-828 

కే తనకు నిన్నూ కాని లే ననియె వారులు, ఉద్యో, 8-814 

క, నన్నూ జులు మున్నూలులు, నిన్నూటులు నూజులును. 

శాంతి, 560; ఉదోగ. 8-817 

.ఇన్పవల దే, వి, సమ. 

ఇరుముతో6 జేయ(బడిన చిక్కము, 

చం .. ఇన్పవలలో నమృతంబు సురతిత స్థితిన్ 

క, ఉండు ననిన. ఆను, 1-218, 217 

.ఇన్మాణు దె. సర్వ. వి, 

'రండునార్జు, 

సీ. ఇనాన్చైెణు తిర్యగ్విధమును నాన్యంబు దొడిసి, ఆను. 8.284 

అన్మ్యు దే. వి, 

, ఇనుము చూ ఇన్పవల, అను, 1-216, 217 

ఇపుడు చే. ఏక. 

ఇప్పుడు, ఈ సమయము, 
క, విగత భయవానయోగ్యంలుగ వొక్కెడ సెప్పు డివుడ పోవంగ 

వలయున్. విరా, 1-68 

ఆ. ..తద నుగవాంబుపడయ వలయున నఘయిపుడు. 

ఉదోన్టి. 4-369 

ఇప్పించు చే. స, కి, (పే. 

కచ్చునట్లు చేయు. 

వ. ...గోపాలురకుం గట్ట నిప్పించి కంకు నాలోకించి నెత్తం బొక 

పలుక యాడుదమే యని యుబ్బుమె మాటగా బలికిన. 
- విరా. 5-244 

వ. .వీని కర్భ గిం విప్పించి తదియునుం గాక. సభా. 2-42 

వ. ...అమరులల్లి( విశామవు( _కార్జించి నాకు నవ్యయత్వంబును 



ఇప్పుడు " O78: 

సకల భయమోత్షణంబునుంగా వరం విప్పించి రై నను. 

ఆది, 2.129 

(వరంబిచ్చిరై నను- అని ఆనందవారి పాఠము- ఇప్పించిరి- ఆకాడమి. 
నం.ము పాఠము) 

ఇప్పించుకొను చె. స, కి 

1. ఇచ్చునటులజేసికొను, 

వ. *...మదీయ ధరశ్హపత్ని యక్కుండలంబులు దొడుగ నవనరంభబై_ 

యున్నయది మద్యచనంబున వాని నిప్పిలచుకొమ్మనిన. ఆన, 1=95. 

2. కలిగించుకొను, పొందు. 

ఆ. అతని నా|శయించి యవ్వెర విప్పించు,కొనిన మేలు వందు. 
ననియె భార్గవుండు. శాంతి, తి-185 

ఇఫు దే, ఏక, 

ఇప్పుడు, ఇపుడు. 

శా. =. _మళ్చతు, నీర్యాణాకృతు లేవు రివ్పు నిను దోర్జీ లన్, వెనం 

గిట్టి గం,ధర్వుల్ మానము? [వాణముం గొన ట తథ్యంబుం 

విరా 4.55 

ఇప్పుడు కే, వి. ఏక, 
(ఇది ద్వితీయాది విథ క్రులతో(గూడియు నుండును. దీని రూపాంతరము 
లగు ఇప్పుడ , ఇప్పు అను వానికి ద్వితీయావిభ_క్రి రూపములు లేవు.) 
ఈ సమయము, 

చ. ఇది ళతవృద్ధ మాజనని యిప్పుడు మృత్యువు బొందె. - 
విరా, 1-179 

ఉం ...నీ,వెల్లి నెలుంగు దిప్పు జెడ యిచ్చుట యుక్తము నాకు 

జాడం(గ స్, ఉదోక్ట. 1.135 

ఉం ఇప్పటి భంగి నొక్కడుగు నేడు దానికి నోర్య నెమ్మెయిన్. 
వీరా. 1.1489: 

వ. ఎరల్లిభంగుల నిప్పటి కిదియె కార్యంబు. విరా, 8-117 

మే. ...నీ చిత్తంబు పోరాటకుం, జొలబే నిస్పటికిం దొలంగి చని 

కోల. 2 dh 



కం 4. ఇప్పటి నీ యునికియును జూచి నాకు నుమ్మల మయ్యెన్, 

శాంతి, 4-890 
వ. ...ఇప్పటియట్ల యెల్లపుడుమ గోవులవలన భక్తి. ఆను. 8-76 

క, **.ఇప్పటి పడనున్, గడవ(బడుట (చాట దప్పు కరణియచుమ్మీ, 

కర్ణం 8.278 

వ ,..విన నిప్పుడుం శెచ్చెద, ఉద్యో. 2_869 

ఉ. +..ఆతండ మరల్చు(గాక విరోధి నిప్పుడున్. విరా. 4-194 

క, సౌగంధిక ,ములుగొని యిప్పుడును దర్పమున, ఆర. 4-25 

ఇభపురము సం, వి. అ. న. 

హా _స్తినాపురము. 

క. ...ఇభపురమున మాట పుట్ట చెట్లీవు వినన్. ఉద్యో, 1-79 

ఇభము సం. పి. అ, పుం. 

ఏను(గు. 

స్తీ ఉభయ పార్భ్వముల నిభఘట 'లేలకో చనుజేవు. విరా. 1-186 

ఇమ అవ, 

సీ (ముచ్చిమియును ఆఅంకు చెచ్చోటనై_న భూమి లోపల లేదు. 

శాంతి, 2.841 

మగటిమి ఛశల్యం లి125€; పోడిమి శల్య. 2.148. 

ఇమ్మడి దే. ఏణ, (గ/ఇను) 

1. శెట్టింపు, ద్విగుణితము. 
సీ, ,..అగ్గోవిందు సందర్శనంబున నుత్సవోన్స త్త భావ, మిమ్మడియె 

(పమోదమ్మునం బేలిరి. ఆశ. 8-119 

లి. రెండవవా(డు, సరిసమాను(డు. 

కం అమ్మేటి మగ(డు తనచా,పమ్మూ(తగనిల్చి సో లి పదపడి తెలి 

 వు,ల్లిమ్మున నొలసిన నౌర్కా యిమ్మడియని పొగజె. గొడుకు 
నెంతయు( టీఠిన్. అశ్వ, 4.60 

(ఇమ్మడి = తనకురెిండవవా(డు, తనతో సరిసమావమైనవా(డు) 



ఇమ్ము దే. వి. (ఇంబు) 

1. అనుకూల్యము, వీలు. 

ఉం ఎపు సం, |కందనసూతి డగ్గజీయెం గయ్యము చేయుట కప్పు 
డ a 

డిమ్మనున్, విరా. 4-184; 1౮. 4-98 

ఉ. లోకవిరుద్దవృ త్తి చపలుం డత( డిమ్మెఆు(గండ యేమియున్, 

శల్య. 2-370 

వ. ...గరుడుండు గగనంబునం బటిచి తనకు సూంద నిమ్మగు [పదేశం 
బెందును గానక, ఆది, 2.78 

కం తన కిమ్మగు నంతకు దు,ర్జను,డిష్టుడ పోలె నుండి సర్పము పోలెం, 

. దన కిమ్మగుడును గఅచును, ఘనదారుణ కర్శగరళ దంష్టు)ల 

చేతన్. ఆదె, 6.112 

వే. ఉపాయము. 

క, నెమ్మి గలవారి నొల్లరు త మొ్మల్లనివారి వెనుక దగులు చుర 

ధిక,త్వు మె్యెణీగి యెజటింగి తొడరుదు, రిమ్మెతు(గని యట్టి వార 

లిభపుర నాథాం ఉద్యో. 2-84 

లే. స్థానము, చోటు. 

"తే, పెరిగి పాండవాంబుధ్ వెల్లి విరిసినపుడు, నిలువ నిమ్మగు దీవిగా 

నిన్ను( దలంచి యుండ నత్యంత తుచ్చ శిఖండి పల్వ,లా కమంబున 

మునిగితే యకట తం డి, | ఖీవ* 1-68 

4 పదిలము, శేమము. . 

వ, అయ్య మోఘవీర్యం బొక్క యజీర్ణ పర్ణ పుటంబున నిమ్ముగా 

సంగహించి యొక్క డేగయజుతం గట్టి... అది. 8-28 

సీ, ..*వేఅ ధన మెల్లను నిధియు౮ా, నిమై న నెలవున నిడుచునుండి 
ఆళ్వ, 1.15 

క, రథి కిమ్యుగాని యెడ సారథి థృతి మెయి. గానవఆయు. 
ఆర. 1-178 

"విణ. 

1, అనుకూలమైనది, వీలై నది, 
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ఉ. ఇమ్మరదిరా& డస్సె మన కీ నడుమన్ విడియంగ నొండు బో. 

టిమ్మును గాదు. విశా 1-164 

ఇ, ఎత్తికొని చనంగ నిమ్మగునట్లుగా, మెదలుచున్న (వయ్యల ఏమి. 

"రెంటి, గూడ (బు ననియు గూడి యొండొంటితో 4 జక్కనంటి' 

రెండు నొక్కుండ య్య, నభా. 1-147 

2. మనోవారము. 

క, ఏనవపర్వేం, బిదినా నుద్వోగ పర్వ మిమ్మగు నభలన్ ఆది. 1-43 

మానిని, ఏచి తనర్చి తలిర్చిన [కోవుల నిమ్మగుశావుల జొంపములన్. 

ఆది, క-20' 

లి, ఇంవైనది, ఇష్ట మైనది, ఆఖీప్సితము. 

క, మన యింట నిచ్చటచ్చో,టన కెచ్చటనై ననీ బృవాన్నల మెల 

గం, జనియుడు మానిసి తనమన,మున కిమ్మగునట్టి చరితమున 

వర్తించున్, విరా, 1 _లి54- 

క్ర అ. ౦?దటొ మాటలకుం చె,లని వెరవుతోడ సొ పూజ్యుసి దన 

కిమె్మన యెడకు( జనియె. గుమారా, శాంతీ. 8.2084: 

శ్లో. వై వముక్వా శకునికా (దిహ్మాద త్తం నరాగిపమ్, రాజానం 

సమనుజ్జాపర్టి బగా మాభీప్సిశాం దిశమ్. నం.ఛా. 189-112 శో. 

ఇమ్ముగ దు. (ఇమ్ము -[-కన్ ) 

1. బాగుగా, చక్కగా. 

వ, == .గర్భుంబు లిముగ్రగా రతీంపం బనిచిన, అనీ, లి శీ. 

ఉ. ఇమ్ముగ నాతగ్ణరత విధించు విథంబున మ౭[త రక్ష య్కత్నమ్మునం 

"జేయంగా వలయు. ఆది, 89-110; ఆది, 5-248: 

2, (పసి సిదిగాం 
[ధో 

వ, ఇమ్ముగ సరస్వతీ పీ రముగ్జన( బం జెండు వత్సరమ్ములు విధిః 

మౌా,ర్లముగ్రైన సద్దుణ నముచదా,య మ్యైసంగ(గ జేసె స_త్త)యా 

గము నిష్టన్. ._ ఆది 4-9: 
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8. స్పష్టముగా, శెల్లముగా. 

తే. వృక్ష శాఖా[గమున నున్న పతిశిరము, 'దెల్లముగ. జూచితే. 

మహీవల్లిభఘుండ, యనిన నిమ్మాగ( జూచితి. ఆది ఠ్-249.- 

4. రుచ్యముగ- = 

వ ..,.నూవళారుండు వధ్యస్థానంబు నకుం బని మనుష్యమాంసంబు 

“దెచ్చి యిమ్ముగా వండి పెటివ, ఆది. 7-114. 
ట్ 

ఇమ్ముల (ఇమ్ము శబ్దము యొక్క ద్వితీయా బహువచనాంత. 

రూపము) 

నంతోనమా నుఖము, పీతి (అగునట్లుగా) 

ఉట, ధరగ్షత నూ భవు( డందు నా(టి ర, మిమ్ముల జల్పి వేగుటయు 

నీప్పిత కార్యము సేయ(గా విచ్యారమ్మున నున్నచో. 

విరా. 1-656; దోశ. 2.286; సౌపి, 1-8 

క, కులమునకు నఖిల లోకం,బులకు నపాయంబుసేయు వురుపాధము 

నిమ్మల. దూషించి జగంబున్తు గులమును రొఠశించు టబుడె' 

కువలయనాథా. "ఆది. 5-111 

క. కులపాంసనులయి యహితంబులు సేయుచునుండు చుట్టములం 

భొందక యి,మ్ముల నుండు వాడ పుణ్యుండు, వెలయయగ (గామస్థి. 

తైక వృక్షమపోలెన్, ఆది, 6-181 

శో, జాతయోా యస్య నెవను, ర్విషమాః క లపాంననా[* 
౧౧ దః మల a 

న జీవేళ సుఖం లోేే (గామ (దుమ ఇవె కజః 

నం. ఛా, ఆది. 151.81,82 

ఇయ్య ఈయ, 

వ. అట్ట గుటం జేసి యానగొల్పి వి|వున కియ్యకున్కి. యొప్పదు. 
ఆను. 1-275 

ఇయ్య" అవ్య, 

అంగీ కారమును దెల్పును, 

మధ్యాః- ఒనర నాసుతునకు భార్యవగుమన్న వొడంబడి యియ్య 
(62 
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యనియె, ఆని, 4-141 

క, చక్కనగు మనిన రక్కునుగ డక్కజముగం బెరె(గి యియ్య యగు 

నిష్పుడు న్కీ యుక్కును వీరము. జూచెద ఆవి. 6-208 

ఇయ్యకొను ఈయకొను, స కి, (ఇయ్య) 
l. అంగీకరించు, నమ్మాతించు, ఒప్పుకొను, 

| తే, అనిన నిది పోలు నని యియ్యకొని యజాతవై ర. విరా. 1-91 

ఉ ముందడియట్ల యింక బదు మూండు దినంబుల మా తకున్ భవ, 

నశ్టిందిర వాన మియ్యకొ నినం గడ తేలు మదియవాంఛ, 

విరా. 8.62 

క, అక్కడి బంధుల( జంవుచుు నిక్కడి వాంధవుల నచ్చు టియ్య 

కొనుచు నిం, దెక్కడి చెంపొంచెదను. భీష్మ. 1-184 

చ మెచ్చు. 

శే. ఏమి కారణమున మెచ్చి శేకతమున, మెచ్చవై తి దానవుల నీ 

మెచ్చు చొప్పు మాకు నెణి(గింపు మనిన న మాైననీయ, వాక్య 

యిట్లని చెప్పె న వ్వాసవునకు. 

శం నానాధ్యయనాతిథిప, మా్యానాది విశిష్ట గుణ సమ[గత కలిమిన్, 

దానవుల నియ్యకొంటినిి వాని విడిచి గర్వులగుట వారి విడిచితిన్ , 

శాంతి, 5-0,9 

ణా కి. 

అంగీకరించు, సమ్మతి ంచు. 

ఉ. ఈత నితోడి కయ్వుమున కియ్యకొనం దగ చేను. విరా. 6-7 

ఆ పొడుతు నెట్లు. తాండుపు |తులతో ( గయ్య, మేను నీవు దీని కీయ్య 

కొనుము, శల్య. 1-69; విరా, 1-160 

ఇయ్యకొలుపు దే. స. |క్రి. (/ఇయ్యకొను) 

1. ఆంగీకరింపంజేయు, సమ్మతింపంజీయు, ఒప్పించు. 

శీ. సముచితమగు మాటల. జక్క బడక తక్కెనే నుక్కివుం డగు 

ఛార్తశామ్ష్రం (గూరళశరముల నే నియ్య కొలుపువా(డ, నవని 
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కోంతేయులకు నిచ్చునట్టు గాగ, ఉద్యో. 1-27 

వ, ... అజాతశ్య్తతుండు నీవు కరినగరంబున కరిగి ఆకెరవులతోడం 

దగిన మాటలాడి తెజంగు సేయ వలయు నని (పార్డించి యతని 

నియ్యకొలిపి యిట్లనియె, ఉదో్యో, 8-8 

2 లోబజచ్వు లొంగునటులజేయు, . 

ఆ, కాలకేయ కులము. గాలుని పోలికి,వనిచె నఖిల నృపుల ననికి 

నియ్య,కొలిపె. (గీడి జగము గొనియాడచేశ కోదండ చండవిలసి 

తమున(గా దె. కర్ణ, 1-211 

సీ, కళ్యాలం బదిలంబుగాని గుజ్జంబులం |గొ_త్తముట్టున కియ్యకొలుపు 

వెరవుం విరా, 1-95 

ఇయ్యకోలు దే. వి. (ఇ ఇయ్యకొను) 

ఇయ్యకొనుట, అంగీ కారము, నమ్మ తి 

చ. వెనశువ నాక యేం మన పెద్దల శెవ్వరి కియ్యకోలు గాదు. 

ఉదోన్ట. 2-246 

ఇయ్యన 

ఈయన, 

క. అయ్యి కర్గ్ణింబుల చదెస్క నెయ్యం బెసలారం గలిగి నియమని 

రూఢుం, డియ్యన యన నుకృతంబుల్క నయ్యెడు సౌఖ్యంబు నివా 

మునందు బరమునన్ ఒతే- అనుభవించు. ఆను, 8-806, 807 

ఇరవృు దే. వి. 

1 స్థానము, తగిన చోటు. 

క, శరణాగతుండ భక్తుండం, బరమపదవి గోశరెదను కుభంబుగ నన్నుం, 

బరికించి యేది మే ల్కయ్యిరవు దొరకొనంగ. దల(పవే కమలాశా. 

శాంతి. 2-64 

క. ఒధా|తీదై వత సమానము, నేదేశమునందు( గలుగు నిర వది 

నిబుపన్. శాంతి. 5-%455 

గ, శిరమును నాభియు వాదయము, నురమును గర్భ ములు భార్భ్వ 

యుగళము నాత్యాదరణీయ స్థానము ల్కయ్యిరవుల గను యోగి 
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యాత్మ నిభపుర నాథా. శాంతి, 6.589: 

ల సంపూర్తి, సరపూర్ణ ము, 

క, పరమంబగు వై వన్యతు, చరితం బకిభ క్తి వినిన జదివినను మహో; 

దురితంబు లడ(గు జనులకు నిరవుగ సిద్ధించు నసఘ యివా పర 

సుఖముల్ , ఆర, 4-284: 

కం శరణం ఇని వచ్చిన భీకర శ తుని నయిన లీకి గావగవఅయుం, 
గరుణాపరుల ఆజం గిది, యికవుగ సరిగావు దీవి కే ధర్భుంబుల్ = 

ఆర. 5.418 

లి కుదురు, వోయి, 

క, తురగంబులవై నాశ్వికు, లరదంబుల మీ(ద రథికు లప్పుడనిదఠ, 

బొరసిరి కొందలు ఖభూస్థలి, నిరవుగ సుఖని|ద సేసి రిట్టున్నంతన్.. 

(ఇరవుగ = కుదురుగ, వోయిగా) దోణ. 6-274. 

ఇరవొందు దే. అ, కిం (ఇరవు - ఒందు) 

పీతినొందు, నంతోషించు. 

సీ, +..బిరుదై_ న యొద్దుభూనురున కిచ్చి _ఆ- నరుడు ధేనుదళక మిర 

వొంద నిచ్చిన, ఫలము వడయు మటియు వలుపు లొనంగి, చంద 

లోకమునకు సం పీతుండ్రై చన ౧గనక మిచ్చి శాకమునకు నరుగు. 
1 ఆర; 4212: 

ఇరావంతుండు సం, వి. త్. పుం.. 

అర్జునునకు ఉలూచియను నాగకన్యయందు' బుట్టినవాండు. 

జవనము చూ ఆది, 5-126 మొ, 184 వబరు, 

థీష్ళుని యెనిమిదవనాటి యుద్ధమున నితడు అలంబునునితో యుద్దము 

చేసి మరణించెను, చూ. వీవరము*, . భీష్మ, 8-88 మొ, 105 వ, 

ఇరు దే. సర్వ. (ఇను) 

రెండు, 

ఇ {వాల్లు పరంబగునపుడు “రెండు అను చానికి వృ_త్తియందు వికల్పముగా" 

"వచ్చు ఆదేశము. “ఇరుగురు = ఇరువురు. అను వానిలో. దక్క విడిగా” 

ఎబీనికిం బయోగము లేదు.) . 
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వ అని యి శెఅంగున నయ్యిరువుర నొండొరులకు నప్పగించి పుక్చిన 

యనంతరంబ నకులుండు, విరా. 1-265 

క, ఇరుచెసల నున్న కవల, న్నరపతి దురవస్థ నూచి, కర్ణః 2-885 

ఇరుగడ దే. వి. 

'ర.డు (పక్కలు, | 

సీ ఏనుంగు నెక్కి వెక్కేనుంగు లిరుగడ్య రాం బుర వీథులం (గాలం 

గలదె విరా, 6-208 

ఇరుగాలు దె. వి, 

రెండు కార్లు, 

వ. వాని వలచేయు నురంబును నిరుగాలం (దొక్కి. (దోణ 4-287 

..ఉరంబును మెడయు నిరుగాలం [దొక్కిన. సౌ్తి. 1-158 

ఇరుగెలను దే. వీ. 

రెండు | పక్కలు. 

చ, ధరణిపు చక్క-(గ దురు దక్కి పిలుందును గాని యటుగా, నిరు 
లు గ 

"గెలనం దగం గొలిచి, విరా, 1-129 

ఇరుగేలు దే. వి. 

రెండు చేతులు 

క, భండనమున నిరుగేలను, గాండివము దివియ నేర్పు గలిగిన నందు, 
ద్రండమగు సప్యకరము దుచండత( బర(గుదును సవ్యసాచి యనం 

గన్, విరా. 4-146 

ఇరుచేయి చే. వి. 

"50డు చేతులు, 

"లే. శిరము (గోంకంగ. దగ దిరుసేశ. ఆను, 4-102 

పీ. . .ఇరుచేయి నె త్తి -తె- యలత నా కందనములు వోవోరవము 

ల,తో నొనర్చువారును. _ మౌన 161 

ఇరులేరు; ఇరుదేరు దే. వి. 

రెడు రథములు, 
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చం *౨*వడిం (దిగ ర్తనా,థులు నిరుదేరు. ద్వదథముతో. గదియించి 

తదీయ సారథిన్, బలువిడిం గూల్చి. విరా, 8-199 

(ఇరుళేరు - అని పాఠాంశరము) 

ఇరుదెణంగు దే. వి. 

రెండు ఏధములు 

సీ అభ్యంతరంబు: బావ్యాము ననగా శౌచ మిరు దెజం్లై యుండు.. 

ఆను, 65-181 

ఇరుదెన దే. వి, 

రెండు (పక్కలు, రెండు వై పులు. 

స్కీ శై నేయుండు భఖీమనేమండు నిరుచెన, రా నర్జునుండ, 

(దోణ. 429 

ఇరుపీను.గు డే. వి. 

రెండు పీనుగులు, పీనుగుల జంట. 

చ, మగధమహీళు. జేచి యభిమన్యునివై 6 గరింగొల్బ్ప నుజ్జ్వలంబగు. 

నొక నారసంబు దొడి యాత. డుద్యగత ఫాలకుంభ సంధిగతము 

గాగ నేయ నది దీనత మొగ్గంగ నప్పు డక్కజంల్తుగ వెన మాగ 

ధుం దునిమె భూస్థలి నయ్యిరు పీనుంగుం బడన్. భీష్మ. 2-209 

ఇరు(ప్రొద్దు దే, వి. 

సీ ఇర్నుపొద్దు గుడుచుచు నెడనెడం గుడువకయుండు నాతండు 
సదోవవాసి, శాంతి, 4-868 

ఇరుమూం.డు దే. సం. 

రెండు మూ(డులు, ఆలు. 

చ. ఆమర తరంగిణీ తనయుః. డర్భుననందను నూతు, "గేతుదం,డము 

నిరుమూ(డు దూపుల( బడం గడు బెట్టిద మేసి. భీష్మ. 1-278 

క, ,..ఆత( డది యిరుమూ(డ,మ్ముల( దునియలుసేయుడు. 

స కర్ణ. 8.160 

ఇరుమెయి దే. వి. | : 

రెండు పక్కలు, 



. Yn 

ఇరువ టియ ౪88: 

వ. ...ఇరుమెయిన్ గెలిరిన కుంకకుి కాదులుశు. 

భీష్మ. 1.267; విరా, 8-16 

ఇరుమేను దే. వి. 

రెండు శరీరములు. 

తే ౭టీమి సాత్యకి గృతవర్మం చాక నతండు, నేచి మార్కొన, నిరు, 

మేకు పూచి యొస్పు, మిగులు మోదుగు [మాడుల వగిదిగా(గ 

నడం మార్కొన్న రెండు వాలంపగముల. ఫీమ్మ. 1-25]. 

కం వారు౧డు వినో దార్థంబుగా , నిరుమేనయి రణమొనశ్చె. 

[దోణ 5-2905. 

ఇరువం[డు దే. సం. 

ఇరువది మంది, 

' వ [ముక్క డిమూంక యిరువది నాలుగు వేలు మున్నూట యిరు. 

వండు ( దెగిరి, స్రీ 2_167 

ఇరువది దే. సం. (ఇరు -- పది) 

రెందు నదులు, ఇరువయి, ఇరువై, ఆఇర్వది 

గ, ==-నాశేశ సుతున్, ధనురాచార్వ్యుం డిరువది, సునిశిత బాణము. ల్ల. 

నేనె. విరా. 5-124; భీష్మ. 2-298: 

ఇరువచాలు కర్ణ, 2-248; ఇరువది నాలుగు కాంతి 6-9; 

ఇరువది నాల్లు అను. 4-178; ఇరువదిమూ(డు [దోణ. 5-895; 

ఇరువదియేను భీమ. 8-75; ఇగునడయేవురు (దోణ, లీ-277; 

ఇరువది యొక్కటి ఆను, 2-802, ఇరువదిరెండు ఉద్యో. 4-880; 

ఇరువ ెనిమిడి దోణ. 8_196; ఇగువదేసనేసి దోణ, 8_78. 

ఇరువజియ దే. వి, 

చెండు చెక్కలు, 

క, గురునుతు(డు | కోధపముయమగు, బగనసమున నప్పు డా (ద్రుపద, 

నందము మే, నిరువణియగా చేసెను, 
సౌ_పి. 1.182; కర్ణ 1.95. 
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ఇరువా(గు; ఇరువాంగులు దే. పి, 

ఉభయ పై నములు, 

వ. న్ ట్లిరువా(గును నర చాయి గొనరక్ చఇెనంగు చుండ, విరా, 28.170 

క, ఇరువాంగులు6 బోరికి. బొచ్చె విరా, 8-198 

అరువు దే. వి, 

1. ఇల్లు. | 

క, శునకంబు రజస్యల యగు, వనిత వతితు డంశ జాకి వా. డాాకియ 

పట్టున శే డిరువుల( జీరక, చనంజే యట నుగ్గడించి సంభావించెన్. 

ఆను, 8-190 

చి, (పక్క, క పార్శ్వము. 

క, మరణ జరా రోగము ల,గ్గిరి యేడిరువులను లే వఖల గు౯ గెల తా 

తరువుల( గుసుమ ఫలంబులు, గర మొప్పుచునుండు నెల్ల కాలము 

అందున్, అశ. 1-69 

ల్లో న జరా కుత్పిపాసే వాన మృత్యు ర్న భయం నృప, 

తన్య శై లన్మక్టి పాళ్ళే వషు సర్వేషు జయ తాంవర,. అళ్వ. 8-10 

ఇరువురు దే. సర్వ. బహు. (ఇర్వురు) 

(రెండు ఆను దానికి మవాన్మవాత్యర్థ్యక బహువచన రూపము) 

'ఇర్భణు, 

తే. వీర లిరువురు మాన్యులు ((దోణాచార్య కృపా చార్యులు) 

విరా. 5-10 

వ. *..8_త్రెఅంగున నయ్యిరువుర నొండొరులకు నప్పగించి పుచ్చిన 

(ఉత్తర, బృవాన్నల) విరా. 1-255 

క, విను శంఖుండును లిఖితుం, డన నిరువుగు విపవర్యు లన్న యు 

దమ్ముం,డును గలరు, (ఇచట విశేషణముగా. బబ యోగము) 

8. 1-159 

వ. అయ్యిరువుర శరనికరంబు లంబరంబు గ ప్పెం (దోణ. 1-159 

ధరశ్హిషత్ను ఇయ్యిరువురు. దనయట్ట. ఆది, 5-68 
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ఇరువేయి దే. నర్వ, 

క, ఇరువే యుద్భట రథముల బొరి గొనుటయ. దోణ. 1-244 

కం ...పొడిసేనెన్ , చాయునుతు(డు రథముల నిరు, వేయిటి రథి రథ్య 
సూత వితథంబులుగాన్. విరా. $212 

ఇరుసు డే, వి. 

బండియొక్మ_ అవము, 

క. అని పలికి యిరుసు లంతలు, సునిశిత బాణమ్ము లేయుచుం దటి 

ఇర్హవారము దే, వి. (ఇరులవారము) 

చీకటుల గుంపు, 

ఉ, + + .కిర్ల వారమును భానుడు దోచి నముజ్ఞ కలాతర తే, జమురన 

రూపుమావు డయ. శల్య 2-86 

ఇర్వురు దే, సర్వ. బహు, (ఇరువురు) 
కద్దయి. 

వ, ...దైత్యులు సుందోవసుందు లన నిర్వురు గలరు. ఆను. 4.4265 

చూ. ఇరువురు, 

ఇఅఅకటము దే, విణ. (ఇటుకటము) 

ఇయ'కై నది. 

తే ఎత్తినప్పుడు విడియుచో నిజికోటంపు(, 'చెరువునందు నడనవ్లునెడి 

తీరుగ(ఒడిన, యట్టియెడ నిద్రవోయెడు నవసరమున్క, శాతవుల 

బెట్టు వెంబడి చంపవలయు. సౌ_్తి. 1-25 

వ. *..[కంతల నిజకటంపుంజోట్ట మానవకోట్టు పీనుంగు తిట్టలగు 

చుండ. సౌ_ప్తి. 1.197 

పి, 

ఇలుకు చోటు. 

ప, ఇవ్విధంబున నరదంబుల యిజక్షట-బు గడచి యెడ(గలుగ నిలిచి, 

మిరా. 6.918 
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శ్లో, తస్థా విముకో రథబృంద మధ్యాత్. సం, ఛా. విరా. 86-18 

ఈ రథబ్బందంబుల యిఆఅకటంబు వెడలి నిలుతము విరా. 5-211 

(ఇలుకటము అని నూ ఆ, ని.) 

ఇజీ చే. విణ, (4 ఇణియు) 
బిగువు, సందులేనిది. (ఇది వృ_త్తియందే కనబడుచున్నది) ' 

ఊఉ. ఆరథికో_త్తముం డధిక వార్షము( బొందుచు నమ్మహీశ్వరున్, 

గారవ మొవ్ప (గుచ్చి యిణిగె(గిట జేర్చి. శల్య 2.416: 

ఇటీకికొను దే. న, కి, 

ఇలీకించి పట్టుకొను, ఇమ డుం 

క, చఅచి యొకచేత( గూర్మము( బెబిచేత గజంబు. బట్టి వెనచి 

ఖగేం|దుం, డిటికికొని గగనవీథి>, బజచె వియచ్చర విమాన 

పంక్తులు దూలన్. ఆది. 2-69 

వ. గజకచ్చపంబులం గరంబుల నిటికికొని గరుడుండు గగనంబునం 

బలుచి. ఆది. 2/8 

ఇల్గౌంగిలి చే, వి. 

అగి కౌంగిల్తి గాథాలింగనము. 

ఉ. ఆ రథికో త్తముం డధిక వర్షము. బొందుచు నమ హీళ్వరున్: 

గారవ మొప్ప (గుచ్చి యిజిగౌలిటేరి. శల్య. 2-416 

ఇణియు కే. అ, కి. 

1. బిగియు, గట్టిగా నదుముకొను. 

సీ , == అవ్యామిని వగచుచు నాతని. నెత్తి తాంగొ(గిట నిజియ' జేర్చి 

ఆశ. 2.14 

ర్ం చెద్దయునుం (బొ ద్దితియం గా(గిటం జేర్చిరి - మౌన. 1-188 

సీ, ...కుచము లురంబున. గురియించి క మమున, నిజీసిన కెంగిట 

నింపొనర్తు ' విరా, 2--ళలీకే0 

ఇయికటము డేవి, (గ/ఇజుకు) 

: “'ఇయికు చోటు. 
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(ఇజకటము అని ముదిత (వతులన్ని యు- నూ. ఆ. ని, లో కయి. 

కటము అని ఇజకటములోని చివరి శెండుదాపారణము లీయంబడీనవిం 

చూ, ఇఅకటము. ) 

ఇణుకు దే, స కి. 

బిగియ(బట్టు, రెంటి సందున ఓ త్రిపట్టు, 

__ క, వెరవునం దత్తనువుం దన, చరణంబుల నిఆఅికి యెత్తి చాపుడిపి 

బల్కస్ఫురణంబు మెఅయ వీపున, ధరియించుచు వచ్చె. బక 

తతులు నుతింపన్. చూ. ఆణీకికొను. కర్ణం 2-80: 

ఇట్టి దే. వి. 

మగ లే(డి. 

ర్య మననసిజరాగలబున( చెనడగిన యిల ని లేండిల జూది కృత వాన్తుండు 

ప్కెల్బన యేనమ్ముల నానెంటిని (బెళ్టంగ నేనె. గడు. గఠిక 

. వృదయుండై . ఆది, 5-49 

ఇల' సం. వి, ఆతి, (స్రీ 

భూమి, 

న్పీ దీనివ ల్లిభు( డన(గా నిల సొబగు సొంవపవలగ విల్లు వా(ావ్వ 

డెక్క, విరా. 2-80: 

కం ఈ యాఖ్యానము విరి భూ నాయకు( డవ్యం డిలాజనంబుల 

నతుల్క, న్య్యాయంబున( కాలించు శాంతి, 3-122; శాంతి, శకి (డీ 

ఇలే సం, వి. ఆ. (స్త్రీ. 
వై పన్వత మసువు కూతురు చం(దువి పు్యతుండ్రైన 'బుధునకు భార్య 

వురూరమవుని తల్లి, ఆది. 8.89 

ఇలొతలము సం. వి, అ. పుం. న. 

భూ[పదేళము, 

వ. ...ఆతెండు పదియడుగుల కొలంది నిలాతలంబు చిక్కం (దొక్కి 

యీడిగిలంబడి నిలువం బట్టి. థీష్ము. 2159" 

ఇలావృత వర్షము సం. వి. అ. పుం. న. 

నీలశైల దజిణదేళము (పవంచము యొక్క శీ భాగములలో నిది. 
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యొకటి, 1) కురు 2) హిరణ్మయ, ఠి రమ్యక, శ) ఇలావృత, క్ర వారి 

6) కితుమాల, 7 ఫ | దాళ్వ, 8) కిన్నర, 9) భారత, థీష్మం 125 

ఇలొసురుండు నం. వి. అ పుం. 

(కావ్మాణుండు, 

ఉ. ...దీనిచే, రాజు లిలానురుల్ మణి యశరాతుల గెల్తురు విన్న 

యంతటన్. స్వర్షం 89 
గ. 

ఇలిలుండు సం. వ, త పుం. 

దుష్యంతుని తం|డి 

వ. ఆ (తనునకు( గాళిందియను దానికి లిలుండు పుళ్లు వానికి రథం 

తరి యను చానికి దుష్య( తుండు పుళ్లు. ఆది, 4-5 

సంస్కృత భారతమున నితనికి ఇలిలుండు, ఈలినుండు, ఇలినుండు ఆని 

మూడు వేరులు గన(బడు చున్న వి, 

“రాజా తొాతొజగా మేహ దుష్యంత ఇలిలాత్యజః” ఆది. 94.5% 

* ఈలినో జనయామాస దువస్టింత (పళృతీన్నృపాన్” ఆది, 88.16 

“రాజర్టీ _న్హన్య పుతోఒహ మిలినస్య మవోత్యినః” ఆది, 92.11 

ఇలు దే. వి. 

ఇల్లు (చూ, ఇల్లు) గృవాము. 

ఊఉ. రాజగృవహాంబుకంటు నథిరామముగా నిలుగట్ట (గూడదు, 

విరా, 1-128 

క. లక్కుయిలు గాలినదె మొద, లక్కట మాతల్లి. ఉదోర్టి. 8-186 

సీ = లక్క యు ల్లాలిచిం ఉదో్యోం 8.366 

కలుగు దే, ఆ. [కి (4/నీలుగు) 
చచ్చు. 

కం బలఫ[కమ ఘనులగు దొగ,లిలిగిన మనసేన మేదినీశ్వర విను క, 

న్నులు సెడిన ట్లున్నది. శల్య. 1-51 

-ఇలువడి దే. వి, 
1. కలీనత్క మంచి కులమున( బుట్టుటం 



ఇలువాడు 989: 

చ. వలను గులంబు లేని పరివారము గోతియు నేల నేర్పు న,గ్గలికయు 

భ కిపెంపు మది(గల్లి నువ్భాజ్జన మి శమౌ బలం, బిలువడి గల్లెనేని 

నిలయెల్లను నేల(గ(జాలు. శాంతి 8-108 

బీ, మంచి నడత, 

సీ ,..9ఇలువడి ఘటళుద్ది గలిగిన కాంతలందు _తే- నిల్లు వల్లభ పతి: 

కూల నిష్టురాత్మ, నన్యమందిరగామిని నధిక నిిదయైన మానినిం 
దొజంగుదు, ఆను. 1- 255+- 

ఇలువరుస; ఇల్వరుస దే, వి. 

ఇంటి వంతు, 

సీ ఇందుల కా(వుల నందట దొల్టి యిల్వరున |మింగుచున్న. 

అది, 6-264. 

వ, పెద్ద కాలంబునకు నీయిలు వరున నేడు మాకు వచ్చిన. 

ఆది. 6-269 

ఇలువాడు దే. కి. 

ఇంటిని ఇంటిలోని వస్తువులను శుభనఅచి గృవోలంకా రాదులు చేసి. 

గృవాశాచమును గాపాడు, 

క. లలన యిలువాడి నాథుండు వలచిన చవివంటకములు వండి యిడీ 

తనుం, గలయం?౭ దలంచిన మెయికోని, యెలమిం ౫ సేసి 
య్ 

వాదయ మీవలయు కివా. ఆను, 5-290: 

శో, మంగళం గృవా శౌచం చ నరోపకరణాని చ,నర్యకాల మనవే 

ఉత కారయంతీ చ కుర్వతి. సం. ఛా, ఆను. 260-6 నిర్ణ 

సీ, ఇలు వాడి తలవాకి లెప్పుడు నెజణు(గక, ఆను, కీ-858 

(సం+మొ పాఠము ఈ సంఖ్యలో 'ఇలువడి(దల వాకి లెవ్పుడు నెటు గక” 

ఆని యున్నది. ఆను. 5=-290 లో మాతము “ఇలువాడి యనియే. 

యున్నది. ఆను, శ4-శిర్ర లో *ఇలువడికి పాశాంతరముగా ఇలువాసి 

ఇలువాడీ' అని కలవు. “ఇలువాడి' అను చానిని పుటయడుగున పాఠాం 

తరములు చెప్పుపట్ల ఇలు--పాడి యగునని చెప్పిరి, రెండు తావు9 

“ఇలువాడి యను పాఠమే యుక్తముగా€ దోంచుచున్నది. మొదటి 
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దానీ మూలనగును దానిని బలపఆఅచు చున్నది. వాడు = ఉపయోగించు; 

ఇలు వాడు జ ఇంటిని ఉపయోగించు. అనగా ఇంటినీ ఉపయో గించుకొను 

స్థితిలోనుంచు- గృహ శాచమును గాపాడు అను నర్థము స్ఫురించును. 

నూ. జ సి, ఇలు వాడి శబ్ద ముగాని 'ఆఇలువడి” (కింద వై (ప్రయోగ 

ములు గాని ఇచ్చి యుండ లేదు. అనంద వారిలోని “ఇలువాడీ(. దలవాకి 

లెప్పుడు' పాఠమ నందలి అర్హబిందువు “శాడి” పాడియని స్ఫురింవంజేయుట 

కమో,) 

ఇల్పడ దే, వి, (ఇల్ల డము) 

న్యానము- జా(గ_త్తగా( గాపాడి మజల( గోరినప్పడు ఒప్పగించు పద్ద 

తిని ఒక రియొద్ద దాచిన ధనాదికము, ఇల్లడ పెట్టిన వస్తువు వంటివా(డు 

సీ. ఇల్లడ యిమ్మవోనుభావు నిడితి మీకడ. ఆశ. 1-98 

శ్లో, పష న్యాసో మయా దతత్తః సర్వేషాం వో యుధిష్టిర 8 
భవంతో ఒస్య చ వీరస్య న్యాసభూశాః కృతా మయా, 

సంం భాం ఆశ. 10-15 

సీ. ...తగు వడువుకకు నీ, నిల్లడ | బవ్మాచే నిడంగ(బడిన యిక్కన్యం 

ఆది, 6-248 

ఇల్లడ పెట్టు చే. సం [కిం (ఇల్ల డవెట్టు) 

జ్యాగ త్తగాం గాపాడి మటల గోరినప్పుడు ఒప్పగింపుమని 'దా(వనిచ్చు. 

ఉ. ...కుంతి సవాదేవుని నిల్లడ వెట్టి నాకు, విరా. 2-211 

తే. నమ్మి యిల్లడ వెట్టిన సొమ్ముగొనిన, మీనులోనగు నీచపు యోను 

లందు బుట్టు. ఆను, 4.2671 

జల డము దే. వి. 
య 

ఇల్లడ, చూ, ఇల్లిడ, 

ఉం మీ, చేతికి నిచ్చి యిల్లడము సేనెద నిన్నరనాథు. కర్ణ. 2-202 

(83 పాఠాంతరము = చూ, ఆరువు) 

ఇల డయిడు దే. స. కి, 
యా శ 

1. నంరతణమున౩_ యొసంగు, 
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క. ,..పాండు జననతి నెమ్మిన్, క. కొడుకుల నిందలు నిల్లడ,యిడి 

పరలోకమున కరి? నెడసేయక యి,ప్పుడ వీరలం గురువృద్దుల, 

కడకుం గొని పోవవలయు గజపురమునకున్ . ఆది. 5-143 

2. ఒకని్నిివై రక్షణ భారము టైచి తిరిగి యప్పగించుట క్రై యప్పగించు. 

చ, (శ్రీకృష్ణుడు ధర్యరాజుతో) తడయక యే(గి నీకిబల దర్పము 

లొప్పంగ వాని డాని కవ్వడియును నేను భీముండు $నవళ్యము( 
బోర బృవా[గథాత్శజుం, గడి(దికివున్ జయింతుము జగన్నుత 

న న్నెద నముగి దేని య్కిల్లిడయిడు భీము నర్జును నలంఘ్య బలా 
ధ్యుల ' నావళంబునన్ . నభా, 1-168 

శ్లో. యది ఫీమబలం వేత్సి యది తే పవతర యోనుయి, ఫఖీమనేనార్దునౌ 

కీ ఘం నా్యాసభూతా (పయచ్చ మే... నభా. 20-7 

వుల డసొమ్ము దే. వి, 
య 

జా(గ_త్తగా( గాపాడి తిరిగి యవ్పగించుటకై చాచి యుంచివ ద్రవ్యము 

ఆ. కడ(గి యిల్లడ సొమ్ము లడంచి కొండు. ఆర, 4.29% 

ఇలాలు దే. వి, 
య 

వ ++. కామలోలతరంబుని బోయత యిల్లాలుగా బోయలం గలసి. 

ఇాంతి. 8-480 

వ. పరానుర క్తచి త్త యగు మగువ నిల్లాలిం'జేయు వారుం గలనె - 

ఉద్యో. 4.808 

ఇణెల్లు దే. వి. జా. (బహు) ఇండులు, ఇండ్లు, ఇండ్లులు 

ఇది వాల్గుపరమగునపుతు వై కల్పికముగా “ఇలు, కల్" అను రూవముల 

నొందును, ' 

l. గృవాము, ఉనికివటుం 
ట 

ఉ. ఎండకు వానకోర్చి తన యిల్లు (ప్రవాసము జోటు నాక. 

విరా, 1-186 

ఆ, సుగుణములకు నెల్లి జొచ్చి నిల్లు. శాంతి. 1-886 
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స్కి పాడిల్లును బో లవై యున్నది. [దోణ. 2-887 

ఉ. రాజ గృవాంబుకం"బు నథధిరామముగా సిలుగ ట్టంయూడ చె యోజం 

చూ, ఉఇలం, విరా. 1-128. 

సీ, వారణావతంబున లక్కయిల్ గావించి. ఆది. $8.14. 

ఉం = ఇట్లు వంటయిల్ , కుంచెలు సొచ్చె, ఆది, 6.186 

కే ++ .దుర్భర్ష ణునియును దుర్ముఖునియు, నిండ్లు గవలకు సం (పీతి: 

నిచ్చె నృపతి. శాంతి. 1.896 

చ. ++.ఇట్లు దమయిండుల నుండినయట్లు మెచ్చ కే మణి శయనింతు: 

రే కడు. దైమాదము చేసిరి బుద్దిీహీనులై . ఆది. 6-194- 

బీ. వంళము, కుటు:బము, 

మ, భవదియాత్మజు నాత్శజుండు కురుభూభారోద్వహుండ య్య యా,. 

దవ వంళోత్తరు(డై న వజునకు నిం|ద |పస్థ రాజ్యంబు గౌరవ 

దీప్రంబుగ నిచ్చినాం:డ సుచరి [తా రక్షణీయంబులై ,నవి యీ 

యిండులు రెఠిడు నీవు దృఢ ధైర్యం బొప్ప రఠింపుమా. 

మవో. 1-11 

సీ == .థరతాన్వయంబునందు నా యిల్ల యిల్లుగా నతిశయిల్లి. 

ఏరా. 8-216 

సీ. ఇట్టి |కూరుల యింటికిచ్చిన మనవారి నందుంగాక. ఉద్య్యో,శి.258. 

ఇల్లురువు దే. వి. 

ఇల్లడము. చూ. కఇల్లడ. 

క తన చేతికి నిచ్చిన వ,స్తునికాయము నిల్లురువున చొప్పున మగుడం, 

గొన వచ్చి భార్య పతి చె,మ్మని నప్పుడ యిచ్చు టొప్పునకపట. 

ఇల్వరున దే. వి, 

చూ. ఇలువరుస. 

ఇల్వలుడు సం, వి. అ, పుం. 

ఒక ఠాతను(డు, వాతాపి యన్న. చూ, ఆర, 2-316 మొ. 846 వం 
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ఇవల; ఇవుల దే, వి. చా. అనౌ. ఇవ్వల, ఈవల 

కొన్ని యెడల ఆన్మధ్యముగాను గొన్నియెడల ఉనగ్తధ్యముగాను (పయో. 

గములు గలవు, చూ ఇవుల. 

1. ఇవతలి విభాగము. 

ఆ, ఇవుల మూ(టి కవల నవుల యమ్యూ.టికి, నివల( దేజరిల్లు దివిజ: 

నగము. థీష్మ. 1-21; అశ్వ. 1-68: 

2. ఇవతలి కాలము, 

తే, ఇవుల నేడు దరంబుల నవల నేడు, దరములను విశ్ళవర్గంబు నరు(డు.. 

గంగ, నాడి శుచింజీయు. ఆను, 2-11; 

(ఇవల అనియు గొన్నింట) 

ఇవి దే. సర్వ. బహు. 

ఇది శబ్దము యొక్క అమవాదర్భ్థక బహువచన రూపము. ద్వితీయావిభు. 

కుల యందు వీని” అను రూపము వచ్చుమ. 

క, ఇవి దుస్సనేను (వెళ్ళం దవిలి సగము | బెవ్విపోయి దక్కినయవి. 
చూ, ఇది, ఉద్యో, 3-116: 

ఇవురందాయి; ఇవుర(బాణు దే. అ. |కి. 

సీ, గగనంబుతో రాయు కఠడులు గల జలం బివురంబాటిన మవోర్ల 

" వంబు కరణి. [దోణ, 2.126: 

క, ...బెడిద మెన యెండ దనుకంగ నివురం,వాజెడు మడువు. 

శాంతి. 58-192; 

ఇవురు దే. అ. కి. 

1 ఇంక, 

క నానా, స్త్రళ (న్ర్రచయ బడ, బానలముం గవియజేసి యత్యుగత నే, 

నాళ్ళన యప్పాండవ, సేనాసాగరము నివుర (జేయుదు నధిపా. 
ఉద్యో. 4.416. 

2. వట్టు, ఎండు, శుష్కించు, 

సీ, కల్పాంత వాయునఖ న్ఫురణంబున నివిరిపోయిన మవోర్ణవము.. 

63) 
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కరణి, శల్య. 2.899 

ఆ. ఇ దియములనెల్లి నివుగంగ౧జేయుచు, నడరు ళోకవహ్న్ యాజ 

నేర, దిం|దపదవి సేర నేనియు, భీమ. 1-198 

3. చెడు, నశించు, 

ఇ అధ్వరంబుకంళు నధికంబు దపము దృపం బకంగ మే) పన్న? 

దనము, నివుర(జేతగా దహింనయు సత్యవా,క్యంబు దమము 

దయయు. గాని యరయ. శాంతి. 2౨-848 

కే. అడ(గ్కు లీనమగు. 

గీ, ఇ౨|దియంబులు మనమునం దివుర6ంజేసి, మనసు దిగిచిం 

ఇాతి. 6-117 

ఇవుల దే. వి, జా. అనా. 

చూ, ఇవల, 

ఇషక(ము) సం, వి, ఆ, (సీ 

కాళము, ెల్లు, వీరణ తృణము, అవురుగడి, ముంజదగ్భ మొక్కలోని 
౧ G 

మొవ్వు, 

వం అగ్గురు నందనుండు =. .[బహ్మ శిరో నామకం బకు ది వ్యాన బు 

దలంచి యొక్క యిషీకంబు పుచ్చుకొని యందయ్య స్త్రంబు నావ 

హించి. సౌ_ప్రి, 2_60 

'ఆ. అనఘ ముంజగర్భమగు నిషీక నిదర్శ,నంబుగాంగ( గను(గొనంగ 

వలయు, దనువు ముంజ మాత్మదదిపీక నిమ్మర్ష , విధము సుమ్ము 

యోగవిదుని వెరవు. అశ్వ, 1.207 

వ. ఆ రుదుండు రౌ చాశకారంబున నయ్యజ్ఞంబు వెనుకొని నాప 

యిం గవిసిన నొక్క యిషీక పరశు రూపంబుగా నభిమం(తించి 

యతనివముం (దియోగించిన. శాంతి, 6-441 
గ. 

ఇషీకాస్త్రము సం, వి. అ. న. 
మం|తచోడిత మైన ఆన్త్రము, ఆవహింప(బడిన ఇమీకము, 

వే. ...అగ్గురు నందనుండు. . .[బహశిరోనామకంబగు ది'వ్యా(న్త్రంబు 
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దలంచి యొక్క యిషీకంబు పుచ్చికొని యుందయ్య(న్త్రంబు నావ 
హించి యపాండవం బయ్యెడుమని దారుణ భాషణంబులతోడ 

రోష పదీప్తుండగుచు (బయోగించిన సౌవ్రి, 2-60 

క. (కుంతి (శ్రీకృషునతో) గతి నీవె నాకు మక్సం,తతికిని నీ యల్లు( 
౬9 ౧, 

గుజ్జు తనయు(డు పుశ్లైన్ , మృతు(డై (కూరుండగు గుర్కుసుతుసి 

యిపీ.కా(స్త్రవహ్ని జూ(డిన కతనన్. ఆశ్య. 8-169 

ఇషు వు సం. విం ఉం పుం. స్రీ: 

బాణము, 

ఉ. (మారుతి) చొచ్చి పితామహుం గని యిషు పచయంబున( గ వె, 

ఖీమ్మ. 2-217 
ఇష్టదాయి నం. విణ. (న్, నీ, న్.) 

వరము లిచ్చువాండు. 
లే, == =విమ్లుం డిష్ట చాయి (పనన్ను. డ య్యెడును నాకు, 

శాంతి, 4.222 

ఇషము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 
తు 

1. అథిమత మైనది, (పియమైనది. 

వం ...అట్టివి చై వకృతంబులు గావున నిష్టానిష్ట (ప్రాపులకుం గార 
ణంబులు గని కానలేవు. ఇశాంతి, 1-217 

వం (శల్యుండు దుర్యోథనునితో )....నీ కెయ్యది యిషప్ట్రంబు గోరు 

మిచ్చెద ననిన. ఉదో్యోం 1-94; విరా. 5-859 

వ సమ్మత మైనది 

క. (భీష్ముడు [ద్రువదు పంచిన భూదేవునితో) నీ వాక్యము విప 

స్వా, భావిగ మై యిట్లు | కుతికి( బరుషం'బై నన్, భావింపంగా ర్యమున 

యం, దే విధమున నభకు నింత యిష్టం బగునే, ఉద్యో, 1-243 

వి అం న, 

శోరిక, వరము, 

సీ. +..ఇచ్చెద నిష్ట మడుగు మనిన, ' శాంతి. 4-188 

ఉ. పరత త్త ము గొల్బెర నిష్టసిద్ధికిన్ * విరా. 1-1 



996 ఇఫ్టాక తము 

ఇష్టాకృతము సం. వి. అ. న, 
[బవాైచేసిన వేయి సంవత్సరముల స|త్రయాగము, 

వ. _పజాపతి నవా|స వార్షికంలై న యిష్టాకృతంబను స్మృతయాగంబు6 
చేసె, ఆర, 3-221. 

ఇష్ట సం. పి. ఇ. స్రీ 

యాగ భేదము. 

సీ. అగ్నివోతము నిష్టి యజనములున్కు గలవార లగుదురుగాక 

యన్నెల వొల్లి నని యాడ భూపతి. అను, శీ=-0' 

వ, (ధృత రామిండు) పాడ్యమినాండు రేవకడ బుతక్విక్సమేతుండై. 
శ్రా l=. 

యిప్టి నడపి* ఆక, 1-187, ఆ. 2.166. 

ఇష్టుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

హితుడు, మిత్తు?(డు, ఆపు (డు, 

వ ...వారలు మొవలుగా6 గల యిష్టజనంబులు పరివేస్టేంప. 

ఉద్యో, 8-245; ఉద్యో. 8-8: 

ఉ, ...నా, రాయణు నట్టు చానును ధరామర వంళ విభూవణుండు. 

నా, రాయణ భట్టు వాజ్మయ ధురంధరుండుం దన కిష్ణుడున్ . 

ఆది, 1-24. 

ఇసిరో దే. అవ్య. ఇస్సిరో, ఇస్సిరొ. 

ఏవగింపును, నిందను దెలుపును, 

చ, -..కిరీటిచే నలుక శాంతత నొందిన సోమద త్తనందను తల, 
(దుంపవే నుజచిశా యిసిరో యిది పోరిపాడియే, 

మౌన, 1-44; ఆను, 2-200: 

ఇసీ చే. అవ్య. ఇన్ఫీ, 

' * వవగింపును నిందను చెలుపును. 

చ, తలంకెడు వానికిన్ మగండ తాను నన్నిడికించువా( డీసీ, పలు 

కకు ఖీతున ట్లూదు(గ( కాలునె శూరుడు నిన్ను నచ్చియే, కలనికి: 

వచ్చితిన్ విరా. 5-25; శాంతి. 1-117 
1 
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వనుక చే. వీ, పక్, 

ఇసుమ, సికత, వాలుకం 

సీ. ...భూపణ,స్తోమాస్థి చయముల తమురు లినుక గాంగ, 
(దోణ, 2-128; శల్య, 1.180 

శసుమంత దే, వి. 

1. ఇసుక రేణువు పరిమితి, 

సీ, బె అంపమున నిడ్డ వసిగం గొన్నిటి నిను,మంతలుగా నుబుమాడి 

యాడి విరా. 6-85 

2. మిక్కిలి కొంచెము. 

చం .= సద్గురుం, డనియెడు కొంకుబుద్ధి నినుమంతయు( బుట్ట దు వీని 

గాల్పనే. శాంతి, 1-861 

ఇసుము దే, వి. ఏక. 

ఇసుక. 

సీ. ఇసుము చల్లుచు నమరశేం|ద పుతుండు వోయె, నభా, 2-801 

ఇస్పిరొ దే. అవ్య. ఇస్సిరో, ఇసిరో 

ఏవగింపును నిందను చెలుపును. 

లే. ...నిన్చాలు నొకనిగ బొదివి రిస్సిరొ వెక్కం[డు (పోడ లిదియు 
మగటిమియె, స్రీ. 2-76 

ఇస్స్ఫిరో దే. అవ్య. ఇస్సిరొ, ఇసిరొ 

వవగింపును నిందను చెలువును. 

శా, రారా జిస్సిరో చచ్చుచో, గాంభీర్యంబును ధ్రైర్యమున్ విడిచి 

_దోర్గర్వంబు బెండ యనే. శల్య. 1-58; మౌన. 42 

ఇన్నీ దే. అవ్య. ఇస్సీ 

ఏవగింపును నిందను చెలుపును. 

క, (ఖీముండు కీచకునితో) ఆనవుడు మనమున నిస్సీ,యని యుచిళ 

నిగూఢ భంగులగు భూవణముల్ , దన్మపియ వినిపించుట కిట్లని 
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ఖత్ 

యెన్ మృదురీతి ఫీమ ( డాతని తోడన్. 

విరా. 3-886; [దోణ F-28B. 

ఇహము సనం. అవ్య. 

1, ఈ లోకము. 

కో. విను వి|పశరీరము నుఖమునకే బవాునియమ దుఃఖముల నివా 

మున జెందను నిత్యసౌఖ్యముం బర్క,మున(బొందకు బుశ్లై(గాక' 

బోధ| పవణా. శాంతి, 6-281; ఉద్యో. 2.94 

2. ఐహిక నుఖము, 

క, అని యతడు కౌరితో న్విట్లను నివాముం బరము గలుగునట్టి' 

విధము నీ,వనఘా చెప్పితి నాకుం, 

ఉదోక, శి-828, [దోణ, 4.248; శల్య. 2-56; ఉద్యో. లీ. ఏర్- 

ఇహలోకము సం. వి. అ. పుం. 

ఈ లోకము, భూలోకము. 

కే పాడి గలిగిన నిహలోక ఫలములెల్ల(, కేరుటయకాదు కీ రియ 
'జందు( బురుము, ఉద్యో. 2.67 

ఇహాము[తఫలము సం. వి. అ, న. 

ఐహికాముమ్మిక ఫలము, ఇవాపరములందలి కరగ్చఫలము , 

ళ్ (కర్జుండు 'కుంతితో) క్షత్రియ సంస్మారమునకు 4 బాత్త)ముగా" 

నీవు నన్ను. చాటింప నివో,ము (త ఫలములకు నీకే, బుత్తు9డ 

నని వచ్చు టింక( బొసంగునె చెపుమా. ఉద్యో, 4-62 

ఇళ సం, వి ఆ సీ... 

ఇళ అను పదం ఎ ఇడ, 

డి శౌచము (బహగ్రిచర్యమ ను శాంతియు లఘ్వశనంబు క యిళం_ 

జూచుచు నంత రాత్రనెడ సొచ్చిన విఘ్న వీశేషమున్ ధృతిం, 

[దోచుచు భక్రియు _కికి గురుండు [పమోదమయుండు గా(గ 

దృ గోచరతం జరింప(గ నకుంఠిత మోక్షసుఖంబు సొప్నడున్, 

'ఆను, రీ-98రా 



ఈ దే. 

ఈ 

ఇది యొక్క |పాతిపదికము 

నిరేశారకము దగణఅనున్న దానిని నిరేశిం చును, 
అ 9 Fa టి 

(దీనికి 

వ, 

దః? 

వృ త్రియందే [(వయోగము గలదు) 

==, ఈ శాపఫలంబు భవదజ్ఞాత వాన వత్సరంబున ననుభవించి. 

విరా. 1-6"; విరా, కి-75 

ఇచ్చు ఛాతువునకు వ్యతిరే కారక తుమున్నగ్భక పత గయములు పరమగు, 

నపుడు 

తే 

తే, 

చ. 

ఆ దేశముగా వచ్చునది, 

ఆ నుయోధను ముక్కున నావిగలుగం, బుడమి నీ కీండుం 
ఉద్యో. 3-4౬ 

శోకములక్కు భయమ. లకు బుద్ది నెడ యీడు పండితుండ, 
శాంతి. 1-188. 

ఆడం నీక శంకను9 యన్వయముం గలిగించి తీవ . 

ఉద్యో. 1-878 

కవ్విధంబున నళ్రకుండు వడీన( చెగలు బల౧బుల మరలనీక పురి. 

కొల్పుకొని, దోణ 282 

ఆగవాముం జొరనీకు చి త్తమున్. శల్య. 1-ర్ఉ. 

, అనబులకు నడ్డపడి యే,మిఏ జేయంగ నీమి: జూచి మెచ్చితింగాక. 

ఉద్యో. 8-18; శాంతి. 6-07 

, 2. కౌంచేయులకుం, గల ఫాలీ దగు దోడో. (దోణ | 247 

సౌబలు నీతియు. గర్జుభు,జాబలమును గూడి తనకు సామాజ, 

దీ(,గా బలసి వెలయువా(8. కర్ణ. 1-2 

. సీకీయ్యె ననుచు నల్లన, యాతని శయనమున కరిగి యత. డెడు 
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యీ/గ్కానా తల్పంబున నొక 'దెనం, ీతవాదయయె శయించె. 

బృధ్వీనాథా. ఆను. 2-18 

- అవ్య, 

కే, నంపార్ణనంబున మధ్యమ పురుష “ముడు వర్గ కంబులకు విభాషన 

ఆను పయు క్తమగునది, 

చ. ఆని యుచిశంబుగా (6 బలికి యంగన హా_స్తముంబట్టి తత్కరంిబున 

గడియించి నీ గురవు( బొల్తి తగం గొనియాడు మెట్లు నె, ప్పె 

నటుల భ_కిమె నడవు పెంవపెసలారంగ( గూడు గూర చం,దన కును 

మాదులన్ నడపి తప్పక యారసి గారవింపుమీ. వగా. 1-262 

శ గురునట్టి వారు పదివే,వురు గాచిన నెల్టి నై ంధవునిC బగ లిటిలోం, 

బొరిగొనునట్టుగ నరునకు, వరమిండీ వేల్పులార వారని కరుణన్, 

(దోణ, 2.846 

ల (పళ్ని ంచునపుడు (కిమర్భమగు) “పి ఆను శబ్ద మునకు అను పయు 

_క్షమై అర్థవిశేషమును 'దెలుపును. 

క, ఓడితి మె మేము రణమున6 (గీడికి? _గేడించిరాక గెలుపే యత 

'దేండీ డాంగిపోయునొకొ మా,తోడి బవర మీట్లు చాను దొలంగినం 

చెగునే. (దోణ. 1874 

ఈక చే, వి. 

ఈ(కె, పత ఇక్కలోని భాగము. 

ఉ తముస్హండ నీవు నాకొలంది తథ్యమెలుంగక నాకు నీచభా,వమ్మగు 
భంగి జేసితివి 'వానవ యియ్యదితి [పసూత వంశ మ్రఖలముళ్లిం 

దాల్తు నొక సన్నపు టీశన. ఉద్యో. 8-298 

అ. పడుచు లీక లూడ్చిపట్టి యాడెడునట్టి; పులుగు చందమయ్యిం 

దల(ప నాయ,వస్థ, కర్ణ 1-84 

ఈంగ దే. వి. 

మతిక. 

ఆ, ఈగ కాలియంత యేనియు వీనర్శపోవకుండ ధరశ్రమునను నడచి 

శాంతి, 2-886 
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-ఈ(గకాలియంత చే. జాలీ. 

ఈగ శాలి పరిమితి, మిక్కిలి కొంచెము, సూజ్మాతిసూత్ముము. 
ఆ ఈ(గ కాలియంత యేనియు( జావంబు, వీరివలనం గనుట వినుట 

గలుగ, దొక్కనాండు నట్టియుత్తమ. లకు విధి, పాడిమాలి యిట్టి 
పాటు దెచ్చె. స్వర్గా. 26; శాంతి. 2-825 

-ఈ(గ6గరాని యప్పు దే. సమ. 

తీర్చుటకు శక్యముగాని బుణము. 

ఉ. ...పాండువిభు కోడలు దవ్వుల నున్న నన్ను “గో,విందుండ 

కావు మంచు. బలవిలచుట యీూగ(గరాని యప్పుంబో, లెం దల 

పోయ (వేగయి చలింపక యున్నది యెప్పుడున్ మదిన్. 

ఉద్యో. 2_129 

-ఈ(గికొను చే. న. కి. 

1. (అవమానము మొ.) పో(గొట్టుకొను, 

వ. .. కయ్యంబు కర్టంబుగాద మె భంగంబు నీ(గికొనం దగదటె. 
ఉద్యో, 8-99 

2 తొల(గించుకొను. 

వ. అ_త్తపన్వివర్యుండు దపోవిశేషంబున దోవంబు నీ.గిళొని. 

శాంతీ. 8-808 

-ఈ(గు దే. న, కి. 

1. తొలగించు, పోంగొట్టు. 

చ, జలజదళాతీ. కీచకుని. జంవుట కిమ్మెయి ముట్ట (బల్క6గా, వల 

యునె యేను జూడనని వారణ నిన్ను( బరాభవించి వాండిల మన 

నింక నాం్యడకును నెవ్వరు భంగము నీ(గ(జాలు వారు 

విరా. 2-281 

2 తీర్చు, పోంగొట్టు (బుణము, పగ మొదలగు వానిని) 

ఉ ...న్యానా విధవై భవంబులు మనంబుల వాంఛలకుం దగంగ న్నీశే 

విధి నీ(గువా(డ బుణమెయ్యది యేనియు వే(డు డిచ్చెదన్. 

విరా. 8-282; ఉద్యోగ. 2.129; ఉద్యో. 8.9 



ఈంగు, 

ఏ నూజేండ్లకు( బుట్టు నా యనుజు( డింకీయున్న యండంబు స్కెక్లై 

నన్ 3 కై ర్యము గల్లి "కావుము [వయత్నానక్రిమై వాండు రచ్చా 
నూనుండు బలాభిలాముయ మదీయన్ఫూ _రిమన్ఫ్యూూర్తి నీ, కానం 

దంబుగ నీ(గు  చాన్యము (తిలో శాళ్చర్య నంపాదియె. 

"అను. 1—176. 

1002 

ఈ(గు దే. స, కి. 

వెకురీయు, వెనుకకు. దగ్గు, 

ఊఉ. ఒండొరు( బట్టుచుం దిగుచు చొండొరు6 లాయుచు [ చేయుచున్ 

మవో, ద్షండత నొండెరుం చెరల( చా(కుచు నీ,గుచు లో(గుచుం. 

జలం బెండొరు మీజ నొండొరుల యుద్ధతి సై సై (పగ వీ(కం బోర 

రా,ఖండల భానునూను లవిఖండిత చండభుజా [పకాలడతన్, 

ఆర, 6.888. 

ఈంత చే. వి 

ఈ(దుట, 

వం గాంధారి. గంతినిం గాంచి యీత.కా(డు తీరంబు గనిన చం. 

దంబు( బొంది.  అళ్వం 4-167 
ఈ.తకా(డు దే. 

చూ. ఈ(త. 

ఈందీణు దే, న. కి. 

ఇచ్చుటకు వలనుపడు, గ్ 

లే, తొంటి చవి గని యిప్పుడు దోచి పాండు,సుతులు రాజ్యంబు 

నేయంగ( జూచు కలుచ,నాకు నీ దీటునే యింక్కోనాయటి చూబజ. 

లెక్కడివి (దోణభీష్కు లీ దిక్కు. సుమ, ఉద్యో 8-362 

ఈదు దే అ, కి. 

1 ఈయశకొట్లు, 

తే (వళయశకాల నము[దము భంగి బొంగి, కడు భయంకరుండగు - 
భీము(గడవసీంద, వళమె నా పుత్రులకు విధివళము వంది, యెదిరి 

దమ్మాను నెటుగరు ముదముకతన, 
ఉద్యో. 2-190; ఉద్యో, 4-65; ఖీష, 1-5$- 
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2, తరించు, దా(టు 

చ ..నిన్ను( చెప్పగా గొని పలుమాజు నాపదలకున్ భయ మొం. 

దక దుఃఖ వార్డు భీం దినమున నెల్ల నక్కా అంత దీర్చి నుఖాత్ఫుులC 

"జేయు పావనీ. ఉద్యో. 8-08: 

ఈతణము సం. కుం ల, న. 

1. చూచుట్క చూపు. 

ఉ. ...పరస్పర వ క్రగివిలోకన క్రియా, వ్యాజమునం దదీతణ నివా 

రితులై. రతి మత్సరంబునన్. ఆరి. ల్-2ల5; విరా. 4-26: 

2. కన్నా. 

మదిరేతశణ యంతటిలో.( దలంచె. ఆర, 5-11 

ఈమషణ[,ళో తము సం. వి. అ, పుం. 

కన్న లే చెవులుగా ( గలది, సర్పము, 

+... రఈడుర్కా (శో [త విభుండు తకకుండుం ఆది. 1-107 

ఈతణ్మళో తవిభుండు సం. నమ. వి, ఉ. పుం. 

నర్చ రాజు, తవకుండు, ఆది, 1-107 

'ఈలీంచు సం. న. (కి. 

చూచు. 

అత్తపస్వి యోీోశించుచుండ( గ్కన్టెలుచె నిట్లు మగుడం౭దలివినొంది, 

ఆరు. 2-450 

ఈగి దే. వి. (V ఇచ్చు) 

ఇచ్చుట, దానము, తాషగము, 

ఉ. ధర్భసుతుండు .. *,..యాగియు( (బియంబును నాయెొడ నాడు 

నా(టికిం, బేర్థ్ణివపాంచుచుండ నడచెం దనతమ్ములలోని వాని 

గాన్, విరా, 1-267 

సీ, నీయోాగి నేను భూనాయకు. డగుటొల్ల, ' శల్య. 2-74 

ఈడంటోవు; ఈడ(బోవు దే. అ. (కి. 

1. వనుదీయుు వెనుకకు(బోవు 



1004 ఈడ(బోవిడుచు 

వ, జ .అఆయ్యవనీకాంతుండు పోరి ౦ప శార్టూల శుండాలాదులతోడ 

నీడంబోక వెనంగి భంగంబువకుం "దెచ్చి “మెచ్చించుచుండు. 

విరా. 2-20 

క, ఇ చుకయు నీడ(లోవక్క, కాంచనపుంఖ (ప్రకాండ కాంతీస్ఫాయ, 

త్పదచాశద్భాణంబులు నించె నతడు మత్స్య మేదినీపలి మేనన్. 
విరా. 8-189 

2 పాటిపోవు. 

వ. ఇప్విధంబున రాధేయుం తోడిపాజీన నీడంబోవు మన నై నికులం 
గనుంగొని కురువిభుడు. [దోణ.. 6.115 

శ్లో, దవతసాన్ సమాలోకన్ట రాజూ దురోోధనన్న ఇయమ్. 
నం. భా, [దోణ 159.66 

'$, ఓర్చు, నహించుం 

కం కీడాడిన మేలాడుదుం చాడన మొనరించిరేని దరవోనముతో, 

నీడంబోదును [గోధో,త్చీడ వొరయం బెప్పుడును మదీయ వాద 
య మున్ * శాంతి. 6-548 

శ్లో, అకృళ్యమానో న వదామి కించిత్, తమామ్యవామ్ తాడ్యమా 

నశ నిత్యమ్, సం. భా. శాంతి, 249.12 

ఈడ(బోవిడుచు చే. న. కి. 

పూ_రిగా( ద్యజీంచు, క్ష 

ఆ, అనుడు నతండు కర్మా మఖిలంబు నీడ బో,విడుచు టొప్ప దండు 

"వేదవిదులు, చాని నాదరింప( దగదొకో నంయమి, (పవర సంది 

యంబు వాసవలయు, 

వ అనినం గరత్చంబు విడువమియు విడుచుటయుం గలిగియుండు. 

దదీయ యోగ్యతా విశేషంబు అజీంగించెద, శాంతి. 5-184,186 

ఈడవిడుచు చే, స. కి. 

పూర్రిగాం ద్యజించు మొదలంట విడుచు. 

శే. ధనము చేటున విసివి నామవము నిన్ను, సీఢల్లిడిచె నోకామను 

యేను శాంతి సత్య క్షమా భూతదయల( జెంది, నాండ లోఖాదు 

లొందవు నన్న నింక. 
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తే కామనుఖ దివ్యనుఖములు కాంత దొఅ(గు, మేలి పోడశాంశం 

బున బోలలేవు, గాన కామము నిను శతుకరణి జంపి, (బవస్తి: 

పురమున నుండెద రాజు(బోలె శాంతి. 4-51, 52 

సీ (త్రివ,ర్లేచ్ళ యెవ్యనిచేత నీడ విడువంబడు. ఆశ్య 1.208: 

ఈడిగిలంబడు దే. అ. కి. pc సిరి - / ల 

ముందునకు రాదని వెనుకకు లాగుచు( బజదికిలంబడు. 

వ అర్జును డు రయంబున రథంబు డిగ్గను టీకి పణిచి పురుషో త్రము. 

పిలిం దెనం _గుచ్చిపట్టిన నతండు దీర్భ జావుండగు నతని నాయత. 

శాఖ(బగు విపుల శాఖంగొనిపోవు మవావాతంబునుం బోలె గొని 

పోవ నాతండు పదియడుగుల కొలంది నిలాతలంబు చిక్కం. 

(దొక్కి. యీడిగిలంబడి నిలువంబట్టి యి ట్లని యె. 

భీష్మ. 2_ 1569» 

ఈడితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ. వ 

పొగడంబడినది. On: 6-౦ 
క సురపతి విభవము మేరువు, హిరణ్యమును గిన్న రేకు. డీడిత నంప, 

దురుతయు నొన(గిరి రథకరి, తురగభటావళులు దల(పుతో నొడం 

గూడెన్. శాంతి. 2-212 

క, వేడుక నాలుం గొడుకును, గోడలు నీవును (బభూతగుణ యెక్కు 

ము సర | క్రీడ మెయి నివ్విమానము, నీడితగతి (బహ్మానభకు నేగంగ 

వలయిన్. రిల గ | "ద అకం, క-250' 

ఈడు దే. విణ. 

1, సమానము, సాటి. ల U ౬౯ 

త ఎందు గలుగునె యద్దును సీడు వాడు. 

విరా 2౨-204; విరా. 5-60; ఆను, 2.106; విరా. 2-66. 

2 ఆనుగుణము, తగినది. 

ఉ. ...ఎవ్వరున్ , ధర్శజుపాటి గారన(గధాతిం (బసిద్దుండవైన యట్. 

నీ, చేర్మికి నీడ దుర్దశల పెల్లునకున్ దురపిల్లు టారయన్. 

ఏరా. 1-51; ఉద్యోం 1-164; విరా, 2-80; విరా. 2-197 
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ఈడుచు; ఈడ్పు దే. న, కి. 

గు, తిగుచు. 

==. తేరితోడ నఅవీను(గునీడిచి కొంచు. బాణి. (దోణ. 2_74 

సం ఒక్కొత యిలు సొచ్చి యువిదల నీడిచికొని పోవ, మౌన, 25 

ఉ. ***పవురు( జూడ(గా సభకు నీడ్చెం గులాలగన నిట్లూనర్తు రే. 
ఉద్యో, $_110 

ఈడ్యము సం. విణ. (అ, ఆ. అ ) 

పొగడందగినది. 

..గంధవతియందు' బరాశరనంయ మీళశ్వరుం, డే వురుపో_త్తముం 

బడసి యీడ్యత 'మోన్నతి నొందె లోకళ్ళియూ పరు భార తాధ్యయన 

కారకు. గొ ల్చెద నమ్మవోత్యునిన్ . శాంతి. 6--5 [4 

(వావిళ్ల వారి (పతి పాఠము ఈడ్వము -- పాఠాంతరము ఈడ్యము) 
య 

ఈడ్వము సం. విణ. ( 

పొగడందగినది, 

గి అ. ఆ, అ.) 

చూ ఈడ్యము. 

(కొన్ని _పతులలో ఇది పాఠాంతరము - ఈడ్యము పాఠము) 

ఈతండు; ఈతడు దే, సర్వ. ఏక. 

ఇతడు, ఈ పురుమండు, ఈనన, 

ఉ. ...మవోనుభావుం డీ,తం డొక మరు; జేరి యనుదాత్తత నెమె్మెయి( 

గొల్బువాడొకో, నిరా 1-85 

ఉ. = = కిటి యీాతఈ డెట్లాక" యొరు నా|శయించు విధి యాపద 

యివ్వరి నెట్లు సేయ(6గన్, 

ఈతల దే, ఏ. జె. 

ఇవతల (ఈవలి కాలము, పిమ్మట) 

బిరా, 1-98 

ఉఊ ,..ఈ, యాతత చేకయం దతని నారని శానకయున్న వీరి నిళ్తు 

తలడించి యా కడుపు నెయు(గ( జబోడముగాక | వేల్మిడిన్. 
విరా 4-247 

ఈదృక్కు సం, విణ. శ్. . 

ఇట్టిది (రూపాం, ఈద్భృశము) 



_ఈప్సితము 1007 

క, ఆది పురుషుండ వగుటను, వేదంబులు సెప్పు నవియు వెజచు( ఐలు 

కంగా, నీద్భ కృ కారు. డని చా, మోభర నీ పెంపెజుంగ నొరుల 

కలవియే శాంతి. 1-890 

ఈదృశము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

ఇట్టిది, ఇటువంటిది. 

వ. అని పూని యీద్భశంబులగు వుణకపబంధంబులు దేవనన్నిధిం 

[బళంసించుటయు నొక్క యారాధన విశేషంబగుటంజేసి, 

విరా. 1-81; భీష్మ. 1-208; శాంతి. 4-288 

ఈనడుమ దె. 

ఈ మధ్య ప దేశమునందు. 

ఉ. ఇమ్మదిరాక్షి డస్సె మన కీ నడుమన్ విడియంగ నొండుచో, 
టిమ్మును గాదుం విరా, 1--154 

ఈను దే. అ. కి స కి. 

1. (తిర్యగ్షడములు) | పసవించు. 

సీ, మానుపీతీరంబు నీనిన పదినాళ్ల లోని ధేనువుల పాలును నవేయ 

ములు. శాంతి, 1-822 

క, ఎవ్వండు నచరాచరగురు(, డెవ్వని నాఖీసరోజ మీనె విఛాతన్. 
శాంతి, 4-218 

సీ, కుక్కు లెల్లను బిల్లుల నీను, మౌన, 1-19 

బీ, కలిగించు. 

సీ. రథ సమాగమన సంరావంబు మేరుగవ్యారములం |బతిరవోత్క. 

రము నీవ. మహో. 49 

సీ, ఎవ్వని కడకంట నివ్వటిల్లెడు చూడి. మానితసంపద లీనుచుండు. 

విరా. 2-191 

ఈపితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పొందుట కిప్ట ,మెనది. 

ఉం ౨౭ ధరగ్దిక నూభవు. డందు నాటిరే, యిమ్ముల( జల్సి వేగుటయు 

నీప్సిత కార్యము సేయంగా విచా,రమ్మున నున్నచో, విరా. 1-568 
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ఏ. అ. న, 

కోరిక, ఆఫీష్టము. 

క, అత డతనితోడ భవదీప్సిత మెయ్యది నాకు నేల చెప్ప వనుండు. 

దోణ, 2-190-! 

ఈము 
ఇచ్చు ధాతువుయొక్క వ్యతిశేకార్థకో త్తమ పురుష బహువచన రూపము 

"లే, వినుము గాండీవమను నొక విల్లు చాటి పొడవు గలిగియు( గృష్ణుండు 

పూని తోడు, గూడుకొని వచ్చుటయు నెజుంగుదము వీని, శెల్ల- 

శంకించి భూమిపా లీముగాని. ఉద్యో. 4-198 = 

ఈయన దే, సర్వః ఏక. (ఈ- అన) 

ఈత (డు, 

క, ఈయనతో రణ మిప్పుడు, సేయగ మది గొల్పదు. థీషగ. 2-251: 

ఈయమ దే, సర్వ, ఏక. (ఈ -[- అమ) 

ఈ మె. 

క. అని మజియు6 బెక్కుభంగులం దను. (కార్థింపంగ [దుపదతన ' 

యకు( జిత్తం,బున నింక జెద్ద సెనయగఆ, జన దీయమతోడ నను. 

విచారము వుశ్లైన్. విరా, 2-100 : 

ఈరణము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పురికొలువునది. 

క, తంతీపాలుం, డొక్కు(డ పొలియించె నీరణోత్సావామునన్ , 
విరా. 8-280 ' 

ఈరసము వె . వి. (సం. ఈర్ష్యా) 
6... 0౫ 

1. ఓర్వ లేకపోవుట, అనవానము. 

గీ బుద్ధిమంతుల వలన దుర్చుద్ధు లధికు,వలన హీనులు రూవసివలన. : 

గొనటి, వా రసూయలు సేయుదు రీరసమున, నింత యెలు(గంగ 

వలవదే యీను కొడుక, . శాంతీ, 8-70 

2 ద్వేషము, పగ. 

క. చెక్కండతోడ నీరన, మొక్కతటిన కొనక తటిగియన్న పగ: 
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తుతో, నుక్కాడి వింధు భావము, దక్కటి పగణ యెకపలయోు 

చా నిజపంగన్. శాంతి, 8-26. 

క, ఆరాజకుమారుల మతి సీరసము జనించునట్టు లెక్కడి జనకు. డేరికి" 

'నేనియు? బుట్టిన, వారిం దోంబుట్టువులుగ వల్వం జనునే. 

ఆను. 1-296; ఉదోగ. 8-888: 
తీ. కోపము 

ఉ సారథి. ..హితం బెణీ(గించుట నీతిగాన నీ, వీరనమె త్రి నో 

బలికి తేనియు( జెప్పుదు సూతనంద నా. కర్ణ, వరకి 

4, చలము, పట్టుదల, మాత్సర్యము, 

స్కీ = = అ మ్మేైది, నీళ్వురునితో 6 గర్జుం డిట్టు లనియె, నాకు గృత కంటూ 

లనేకముల్ గలిగె ము, న్నాధనంజయునకు నట్ల కాన, యీరనం. 
బున మాకు సిద్ద ఆఅ కొండొరు విడువక సెనగ జొపృడవ యింక 

== .దలపడి పోరుదు మలవు( జలము నుల్లసిల్ల. కర్ణ. 1-229. 

చఈరనమెత్తు అ, కి. 

1. అనూయ వహించు ఈర్ష కపట్టు. 

ఉ. వేరిమి ధర్మజుం బరిభవించిన దోవులు వధ్యు లన్న న్కెవ్వారికిం 

బోలదే సుజనవత్సల నీవిటు అంట వారు మ మ్మీరనమె త్తి కీడ్చు 

అచి యితలుసేసినదాన నీ మదిం, గూరిన నొవ్వుసొంపువను. 

గోపము వెంపునం గా దె యారయన్, ఉద్యో 8-74. 

వ కోపించు, ద్వేషము పూను, 

ఆ. గురుండవై సమ గకోదండ విద్యామ,వాత్త్య మిచ్చిచా(డ వలుగం. 

దగునె, కారణంబు లేక యీరనమెత్తి యి,ట్రనినం ఐరళురాముం 

డా| గవామున. ఉద్యో, 4-806. 

శీ, పట్టుదల పట్టు, చలము వహించు. 

ఉ. ...దు,ర్వ్యారత నీ పదంబుగొను వాంఛ నవళ్యము(/గాన యింత. 

లో, నీరసమెత్తి వాని వధియివుము చెచ్చెర వి|కమోన్నతిన్, 

ఆర. శ్-21£.: 

64) 
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ఈరెలుంగు దే. ఏ. ee గో 

హీరన్వరము, ఆల్పస్వరము. , ణే 

క. కారణ -మెయ్యయగునొకొ, వీరల,., దురవస్థ కనుచు ,వెఅయగం 

చెడు నా, భూరమణు(డు సభయును విన్న సీరెలుగు దలంకో( బల్కి- 

_ రిట్లని, గోవుల్. విరా, 81865 

రఈరితము నం. విణ. (అ. ఆ. అం) Ge: 

(క్ యలడినది. 1 క టి ' 

= .ఇద్దల భూరిభుజారవంజు న,య్యిర్డఆ, మువ్టీఘా త జని తేరిత 

చారు నిస్వనంబు. ఆది. 6-297 

ఈరు' దే, ఏణ. జ ల " : గీ 

అర్బము, హీనము. " a 

ఈరెలుంగుం mr విరా, 3186 

ఈరు? సర్వ 

"రెండు శబ్దమునకు వృత్తిలో ఆజాది సంభ్యావాచకము పర్త్యవగునపుడవే 
ఆ దేశముగా వచ్చునది. 

శై 

ఈ రేడు. నిరా. 4-219; కర్ణం 2.168 

ఈరై దు, శల్య. 1-226 

రు సర్వ. .. nT 
“ఈవు'నకు బహువచన రూపము, 

క్, **ంవిపన్నుల, యెడ, గృవ వేయుట య లెస్స యీరలుగకు(డీ. 

॥ విరా. 5-128 

(క f fre; శై ME 

మ! ఛాతువునకు మవాన్మ వాత్యర్థకమున వచ్చు వ్యతి కార్థక బహు 

వదన రూపము. శ 

ఉ, తండి ప్కాలీరని తెఇవునేని పయినె త్తిన నె త్రిరిగాక, 

ఉదోం 1-841; అశ్వం 2188 

రు 

ఈరువు చే. వి. 
ఎటిచి, మాంనముం 
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a | 

ఆ. నీవు. గొడుకు వారి నెజి లేక పజీచితి, రదియ చాలు నుచిత మైన 

పాలు, పంచీ యిండూ పేల్చి వట్టిన యీరువు, సేసియున్న నేల చెల్ల 

చేర్చు. ఉద్యో, 2-26 

(క. పొల యీరు వెజుచి నంజుడు, పొలసన నివీ పరగు మాంనమునకు 

మహేశా, ఆం, సం తీ. 18- పిల్లి తననోటం గఅచిన మాంనమును 

చావున క్రై న్ శససిచునుగాని 'రెనువీజుకు వదలదు. ఆమే దురో 

‘ ధనుండు మొండిపట్టు పట్టియ్యున్నాండన్. భావము.) '- 

₹ § ty 
ఈరేడు సర్వ, ( 4 ఈరు?) 

పదునాల్లు, 

న. లే పను వీకియకొన్న నీ రేడు భువన,ములును వడవడ వడ(కు 

విరా. 4-219; కర్ణ. 2.168 

ఈరైదు సర్వ, (౪ ఈరు*) 

పది, 

మ, --ధర్ముసుతుం డీనై తై దమ్ము లమ్మద్ర న్యాయకులై, శల్య. 1-226 

ఈక సం. వి. ఆ, సీ 

అసూయ, ఓర్వ లేమి, 

ర్ చెలుల్ల ౦ జుట్టు సంబంధులు బువత్వీజులును బురోహితులు( దగు 

ఇ i తెన్నైత బులు హొంసా|కో ధేర్ష్యా,దులు లేని జనంబులై న దురిత 

విదూ రా. | = అను, 2162 
my తా లో 7 శో 

| 4 శ అలీ శ 

2. ఈసు, స్పర్ధ, ద్వేషము... 

వ. ...లోభంబును [గోధంబును నీర్యయు ననూయయు జంతువుల శరీ: 

రంబుల విళృతిం బొందింపవలయు.. , [దోణ. 2_175 

-చఈంంతొంం దే. విణ, FE, 7 

1. తాజబుమాణి ణె నది, వ(క్రము. ne 

శే. వంక మైన తలం వెల్లి వసుముతీళ. యరీు' మృత్యుపదంబిగు నార్జ 

వాన్వి,తంబు (వివాశ్తిపదంబింత తథ మేల, యోబు తాబ తలంపులు 
a Ta 

నీబువాణు. ౪ | అశ్వం 1-108 
జ 
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ల, పరుషము, కరినము. 

శే, చేలుకోలల 1 చేటుల నీజతాజు  యదలువుల వాహనంబులు. 

చెదరిపజ'చె. (దోణ, 8_48. 

ఈజతొజలు దే. విణ. 

తాబుమాజై నడి, వ|కము. 

శే బవు విధంబుల( బలుకు నావలుకు లెల్ల, జీందకనువడి తన పెడ 

చెవుల(ెట్టి, యీాఆజఅతాజఆఅలు మఆటుమూాట లిచ్చి యపపాసించె: 

దుర్యోధను(డు వేయు( 'జెప్పనేల, ఉద్యో. 476 

ఈలమి దే. వి. 

తీగెలు, ఆకులు మొదలగు వాని గుంపు. 

వం ...అమ్మడ వునజణుత నొక్కపజపు గల పొద యీజమిందూలటి 

పొంచియుండితి. శల్య. 946. 

ఈలకఅచు; ఈలగఅచు డే, అ. కి. 

1వాజములు బిగ (బట్టు, 

క, పొడవునకు నెగని యిప్పటి, పడమటి రెస నిగిడి పలుచ(బజచినం 

గూడం, గడు రయమున6 జని యంచర గడవంగా కీల కబచి, 

కాకము పాలున్. కర్ణ 2-68. 

వ. నిలువందగు నెలపగుట నసము డింపక యిలగణ చుకొనియున్న 

వాడ. (దోణ, 2.104. 

ఈలురణచు; ఈలుగజణచు 

పాఠాంతరములు, చూ. ఈలకఅచు, 

ఈలువు 
.పొశఠాంతరము,. చూ. ఈరువు. 

ఈలువు దే. వి. 

పాతి[వత ము. చూ ఈలువుటాలు, 

ఈలువుటాలు దే. వి. జొ. (ఈలువు - ఆలు) 

F పతి (వత, సాధ్వి. 

సీ, అమరుల యీలువ టాం! డను జెఅవటిని. ఆర. 7-6£ 
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ఈల్లు దే. అ. కి, 

క. నుతం(డీల్లిన మద్రమహీ, పతి ళోక క్రోధవేగ భరాతాత్మకు(డై. 
శల్య. 1-166 

ఉ. అమ్మెయి సూత డీల్లుటయు నగ్గలిక న్. రో. 1-180 

ఈవి దే. వి. (1/ ఇచ్చు) 

ఇచ్చుట, చానమ్ము ఈగి, 

ఉ, ఎందు నప్మాతపుటీవి యొప్పునే. కర్ణ . ౫.88 

నీవు, 

'నీవులో ఆద[క్ష్షరము లోపించిన రూపము 
లీ | 

చ ...పా,మెనసిన తోలు వాయు[కియ నీవు దొజింగుదు పాపపుంజ 

ముల్ , శాంతి. 6-182; 9, 4-88 

ఈళాను(డు సం. పి, అ. పుం. 

1. శివుడు, 

వ తనకు నరణ్యంబున నయ్యీశాను. డిచ్చిన వరంబును, 

(దోణ. 2.876 

క, ఈశానుడు నభవుండు నమృతు(డు,నై న శివుని సీవు గొలువు 

మర్దన 'యెపుడున్.* శాంతి. 6-458 

2 నారాయణుండు, (ఈశనశీలుండు - ఈశనము = ఐశ్వర్యము) 

ఆ. ==. అత్మ పద్యు నీశాను న,వకియు( దపఃఫలాత్ము నా శయింతు. 

వ. అని మతీయు ననేక (పకారంబుల నప్పరమ ముని యప్పుడు 

ఛావంబున నెలకొన్న నొరాయణిం స్తుతించి. 

శాంతి. 6-415; 416 

ఈశుడు సం, వి. అ, పుం, 

1. (పథువు, రాటు 

శే, మేదినీశుండు వార్ష, నిర్భరాత్మకు(డై. విరా. 8-152 



sl (జీ ఈశ్వరి? 

బొ శివుడు, | నో క 
గ్ ' శ్ ఆ న్ 

(శివుడు పార్వతితో) క. ఈకళుండ, ననాతనుండ, నవయుండ, సత్యా 

, త్ముండన్ ౮ ఇ a =, ఆను, ర5శ్తోర5్,; భీష్మ. 8.79» 

నీ లిక ఉప్యుపులలో నొకడు. 

"రవ 'శేవతలయందుగే గోద, లుమ్మవూ లయినోమవోఖోగులం బిశృత్వ 
నిర్ధేకంబున నేర్పరించె నవ్విరించి వివరించిన స్శోమంబులు నె"ప్పెత్ 
వినుము బలుండు . ..భవుం డీళకుండు...[నజుండు. ఆను. శీ-192: 

ఈశ్వరి సం, వి, ఈ. (స్రీ. 
1, (వభ్విణి ' mr 

ఈ విశ్వుంబునకు నీళ్వరివి, (దోణ 2-175 

2. పార్వతి, 
ఈశ్వరుం డీశ్యరుతో నిట్లనియె, ఆను, 5-110: 

ఈశ్వరము నం. వి. అ,'న, 

ఓక తత్త్వము, ॥ య. ard 

వ [శుతివురుషు నమృశతార్ణత_త్త కం బనియు |బవ్మాం బనియు నిర్టే' 

కించి _తే- అన్ని తత్త్వంబ్యులక్తు నమృశార్థ తత్స, మెక్కు డది 

( యీశ్వరంబు ననీళ్వరంబు, సత్యపాకంబు నతిర వాస్యంబు దాని. 

గనిన మృత్యుజాలము చిక్కు. గడవవ్శచ్చుం (.:, **_ఆను. 4-188 
{ 

ఈశ్వరుడు నం. వణ, (అ. ఆ. అ. (సీ లీకిగీముత ఈకారాంత' 

మును) ౩... శ ee 

1. పభువు రాజ్య. . 
క. విరటు బలంబు (దిగ రే శ్వరు విలమ:౦ కెలంగ నార్చి వడి. చా(శె. 

విరా, 8 168: 

శ్ ww . ల్ . | 
“ 

వి, అ పుం. 

1. శంకరు(డు. | 

ఈ ఖాండవమేర్చె దేవతలు గానని యీళ్యరు 

| 

Me ' GG ఫీ 9 

(4 గాంచె. వరాం స్ 

ఓకె న అన్ని యెజింగించి థ్రభాశ్వరుర డీళ్వరితో నిట్లనియె. ఆను. 5-110 
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2. శభ ర్త, మగడు.- LI 

వ ...ఆ లథీస్చశ్వరుండు దన దివ్వరూవంబు సూపె' భీష్మ. 1-210 

8 అంత ర్యామి, భగ్ వొంతు (యీ; 'నారాయథఖు”డు. 

జ్ర అచలు నూకు వరణ సవా నళీర్దు, నభయకారి నశీర్థు నారా, 

యణుని సృనాతమని యోగమూ రి లో కాతిరికు, (ధుని నీళ్వరు. 

జు వోతో'భ క్రి క్రితోడ( గొలుతు ష్; ఆ 'శాంతిజీత్త. 217: 

4 సడ చేప్పి కరు న 

ఆ. పురుషో FO జీ,వుండు (పాణు డకయుండుగ త్రస్రేమనంగ 

నేడు పీరు లస మంబు (ప్రజాపతి యన( బర(గు దండ దేవు పేరు. 

౯1” . | "Tod. 8.114. 

ర్, ఉప్మ పులిలో నోకండు.' 

"వ, చేవతలయందుం గోంద అుష్మపులయిన మహాభాగులం వీతృత్వ; 

నిర్దేశంబున నేర్పరించె నవ్యిరించిన నామంబులు సెప్పెద వినుము 

బలుండు. *..న ప్త యీశ్వరుండు ...వరి వీరలు భాగార్హులు. 

a అను. 8-192. 

ర్త (కోధగ ణాంశభవుండు. “కీ 

= ..[కోధవళగణంబు వల్లన మదక...మతి మదీశ్వరాదు లనేక లు. 

శ 1 పుట్టిరి. వ “కి! ఆది. 8-00: 

అ 
శ 

ఈను వై_. వి. (సం. ఈర్యా) 

"19 ఓర్వులేమి, ఇసవానము. ॥ ౩ 
+ ia జా 1 + | 

' చో, విను చెప్పెద*మీను గలంక పోరితర, బనునవి మత్సరంబు గలు 

యట్టి మనంబున( బుట్టు. oh శాంతి. F-241; 

అ” వి, 1కోపము. జ ! |. re ష్య 

క్ ద్యుర్జేన న తుండవగ్ల్ నీయెడు నీ, నున బూకీటు వలుకవలసి నూత. 

శ. . శనూదాం ఉద్యో. 4-247; శాంతి. 1-168 

వ. ఆంత( బం _క్రివద నుండు నివిడజ్వాల ఓకీ " శ్రీల ౦బీ శాఘే భవే 

మీదం [బయోగించిన నతండును': 'ఛాని( దునియేలు నేసిక్ నీసునం. 



కే0160 ఈసా 

జెరిగి సురవై రె మజియునుం దరతరంబ తోమరంబులు శరోంబు 

లుం బణిగించి. ఆర. 7-149 

ట్లో. తతః (కుద్ధస్స సశ్జాకు దశ |గీవళ్ళి శామ్ శరాన్. 
సం. FF ఆరం 989.22 

8, బ్యేవషము, వగ, 

సీ, ...శల్యు( డతిరథుండు -ఆ- వానుదేవునితోడి యీనువా డల్లుర 
విడిచె, ఉదోోం 4-221; శాంతి. 1-18 

శ్లో, నృర్దతే వానుదేవేన నిత్యం యో వై రణే రణే, 
నం, కొ. ఉద్యో. 164-27 

శ, వాసవుండును నమ్యిభునెడ్క, నీను గలిగి తన్ను మిగుల నీనని తచ్చిం, 

శాసక్తుండై మంతి ని,చాసమునకు( జనియె. బూరువంశ పవరా 

= చ...విరోధము దక్కి. యధ్వరం,బున కిటువచ్చి ర్రైవత 
విభుండు. అళ్వం 1.84.95 

జక మాత్సర్యము, చలము. 

శే. అనిన గాంధారి కిట్లను జనవిభుండు, నీతనూజుండు దుఠర్మాని 

నీతిబావ్యూ. డుద్దతుం డీసు మానినా బుద్ది వినండు, వీండు సెడు( 

గాని [బదుకంగలేండు సుమ, 
ఉద్యో. 2.829; [దోణ. లీ..60; అశ్వ, 1.14 

5, నింద, 

క, అనయము నీను వొనర్చిన, విని యతనికి నిట్టులనియె వృ్మతుండు 
విజయంబునకు నయి తపము సేయనె. శాంతి, 5-408 

క. దుగ్గ, విచారము. 

క. ఈ రెంటియందు నరసియ, సారం విది గాఢసార నహితం బిదినొ 

నేరవఆయు నదియను గా, కేరూవం బయ్యెనేని నీసేమిటికిన్. 

ఉద్యో. 1-867 
ఈహ నం, వి, భం, (స్తీ 

కోరిక, ఛాంఛ. 
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క 444౧” థావాంళార మమత్యము, లీవాంబెనుపల బకృతియిరుమం జే 

నను చుండున్, శాంతి, 6.154; ఆళ్ల. 1.199 

-ఈహితము నం. వీణ. (అ. ఆ. ఆ) 

జ! 

కేరజడినది, 

ఉ. మీయడ చింత వాయయ సమీపితీబుద్ది యొశర్పయగోరి. 

ఆళ్ళ. 2.82 

క, ఈహిత విధానముల లో,కాహిత దుస్సవాన తేజు డయి వా(డుం 
సభా. 1-164 

అ 

1, వాలంత సంస్కృత శజ్బములు తత్సమములగునపు డంతాగమముగా 

వచ్చు వర్ణము వాక్ -వాకు, ఓక్ -దిక్కు 

క, వాకును మనసును గాయము, నేళాయనపవృత్తి శజెచమెడలని 

తపముం, జేకొనునది, శాంతి. 4.8838 

వ, యోగ స్థల నిరూ వణంబునకు ధదిక్కు.లుం బరికించి. విరా, 1-161 

+ మవాద్యాచకములగు బల్లి దాదుల యొక్కయు పెక్కు పుంలింగ 

మహద్వాచక తత్సమ శబ్దముల యొక్కయు తుది అకారమున 

కా దేశముగా వచ్చును: బల్లి దు(డు, రాము(డు. 

కే, పరకురాముని "గెలిచిన బల్లి దుండు, భీష్కుండు, ఉదో్యో, 2.209 

క. విరటుండు(6 కఖాంచాలు.డును, వారియునుు, రాముండు వారి 

యనుజ తనూజుల్. ఉద్యో. 1-5 



1016 శ్వ. 

పి ౯8 నామముల తుది ప్రశారమునకు బవారవచనము పకంబగునపుడు ఆదే' 

$8 శముగా;వచ్చును ; వారులు, విరులు. . 

ఆ, వారుల హేషితములు నమకూజ వాయు. నీ, చారముతెతు. 24 

విరా, 4-185 

తె, వేండి నిట్టజాయప్లో యన"౪వెడలెం (గొత్త,తావి.యూతులు విచ్చు 

Re నెత్తమ్మి విరుల, విరా. 2.286: 

* శ్వ) ఇకారాంతములగూ తెలుగు శబ్దముల యుపో త్త మేశ్యమొ నకు బన్ను 

శ. వచనమున ఆదేశముగా వచ్చును. (ఉపో_త్తము = రెంటి కెక్కువైన 

వానిలో( గడపటి దానికి ముందున్న యక్షరము) ములికి, ములుకులు, 

ఆ, ఎలుకు నమ్న నుఅక యేసిన ములుకులు. ఆర, 1-814 

(పందిరులు = వాకిళులు మొదలగు కొన్నిటికి రావు) 
% 

ఆ. వను వేదు అగుడు వాస్నానివ్వేదుజ, పట్టం జదురు గలదె భాంతి 
he | + 

దొఅ(గ, యొంటికంబ మొప్పు నింటివాకిళులు దొమి్మిదియు 

నెజయ మూసి నిదురవోదు. శాంతి, 4-17 

5. (వెరణార్భమున వచ్చు “చు”, “వు' వర్ణములు పరమగునవుడు ఛాతు- 

వులలోని ఇకారమున కారదేళముగా వచ్చును : తెలియు, ఆలుపుంన్న 

. కం మజచిన( దలంపింప(ంగనగుు నెజణుంగని నా౭డల్ల: పాట నెటింగింప 
ళు 

నగున్, మణి యెజింగ్షయెజు (గ నొప్లని, కఆటిం'-దెలుపంగ( గమల.- 

శృ గర్ళున్మివశమే ౪ . ఆది, 4-71 

6. కృత్పత యము లు పగమగునపుడు కొన్ని యయువర్ణాంత ధాతువుల 

తుది ఇ కారమున్గకు ఆ దేశముగా వచ్చును. కినియు-కినుక్క . కినుపు? 

బలియు-బలుపు; ముదియు-ముదుక, ముదుక (డు, 
“fh | 

క, ఒద వడు కినుకం గడ్డు బెట్టదముగ( బెన(గిరి, , విరా. 2-848 
" 

గ్ a] 

క, అరుల కినుపడ(ణి (బధుక వలయు. . xk [దోణ 4246. 

ఆ, 'ముష్టిబలువు నెజళీయ ముక్కున వాతను, నెత్తురొలుక మల్లు నెత్తి 
వై_చె. (జలువు అని పాశాం) ఒక విరా 2-17 

చ: ముదుక(డనై న నాదు ఐబలముం జలమున్. ఉద్యో. 4-246: 
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క్ వ్య, (దు. ౯ వ. ఇ 

(ఉదం తేతరములకు పరమగునపుడు దీనిక నిత్యముగా యడాగమము 
వచ్చును. ఒకానొకచో నిందలి (దుతము నూ తము'” మిగిలి ఉకార 

లోపము జరుగును. “ని సముచ్చయార్థకమనియు, ఉకా లేత రములమీంద 

“యు” వర్గ పూర్వకముగా వచ్చుననియు ఆ “యు వర్ణము ఒకానొకచో 

లోపీరచుననియు _పూర్వలావణికుల మతమే సూ. ఆ. ని) 
జ్ ‘ Wf” 

గ్ అవ ఆపిశశ్వారమును చెలుప్పును. 

(క) సముచ్చయా ర్థ మను చెలువును. " 

"గ మ. కివి యేనున్ నతతంబు నొయుటీం * గరం' బిష్టంబు లై యుండు. 
చా,యవు భూ దేవక లాభిత ర్పణ మహియః పీతియున్ భారత్కు. 

|గోవణాస క్రి కియు. శార్యతీపతి ప 'దాబ్జ ధ్యాన పూజామవో, శ్సవి 

మున్ సంతత చానీలతయు శశ్వశ్చారు సాంగశ మున్. 

:, ఆది. 1-18 

, మ *ఎభూపర మున్నిట్టివి నూడరున్ వినరు నెచ్వారుం |దిలో 

కంఘలన్. wm FE Ae $_162” 
(0 a) 

(గ) విరోధమును చెలువును (కూడ, సయితము, అయినప్పటికి, మున్నగు 

వాని యర్థముల నిచ్చును. ) 

క, ఎట్టి విశిష్ట కులంబున( బు ట్రియు సదసద్వి వేకములు గల్లియు మున్ 

గట్టిన క్రర్మఫలంబులు, నెట్టన భోగింపకురీడ నేర్తు 3 మున్ బుల్, 
"ఆది, 5-58 

* సీ, .2*వారలిగినం జెడుదు రయ్యమరురై న, నట్టివీరుల జారి కగపడి- 

" యుండియు 'నేమియు6గా నైతి రివు. బాండు -గి= తనయులంద ణు. 

౫1 నీ కూూర్మితమ్ముండును. (ఇగ వడియుండియు = అగ్గ మైయుండి 

ఓ: కూడ ఇ" ఇ శ్ర 2-166 
ల, కిమర్ధకిమగు ఏ, 'వేవడు, .ఎప్పుడు మున్నగు పదములకుమ, ఒకడు 

మున్నగు కొన్ని పదములకును అను_వయు_క్షమెై సనధ్యార్థమ నిచ్చునుల 

అగ (అప్పుడు వ్యతిరేశార్థక | కియలతోడ నే సంబంధించి యుండును, 

ఉ, 99 .చిచ్చొడిం,గ ట్ల టిన యట్లు. ., దీనికి చాయ చెన్నఃడున్, బుట్టదు... 

op శల oo టు ఉద్యో, 1 118 



4020 ఉ 

క పాండవుల వలని కీడొ,క్కండును లే దధిప నీదుకొడుకులు ధర,ణీ 
మండలమంత యు |(మింగిర్క పాండున్భవతి భాగమునకు జాపిరి 

_ వారిన్, (స్రీ 1-88 

8. ఆనంతర్యమ. ను చెలుపునుూ. 

చం, అనుటయు. చిన్ననవ్యు నగి యంబుజనాభు(డు పల్కు నెన్న(డున్. 

విన నివి ఖీముపాల( గడ:వింతలు వింటిమి మాటబు, ఉద్యో 3-62 

4 వాకాగులంకారముగా నుపయోగింప(బడును, 

సీ విషయ భోగాఖిలషణ మింకిను నాకు వడలక్ష పెరు(గుచున్న 

దియు( గాన ఆది. 8-96 

“ఉం (పం 

కొన్ని ధాతువులచై వచ్చు కృథత్చత్యయము. 

ఒప్పు -.-ఉ ౫ ఒప్పు; వలుకు -[_ ఉ = పలుకు, 

శే. తాను జొచ్చిన కతన మత్స్యడితీకు,నింట నిమ్మెయింగొ_త్త 

యొచ్చెసక మెనంగ, నమ్మహాదేవి యున్నెడ కల్లనల్ల( బాండు 

రాజతనూఖవవత్ని యరిగె, విరా. 1-808 

క, అనవుడు నప్పలుకులు విని విరా. 1-665 

“ఉంకించు దే. అ. |కి. 

యత్నించు, పూను. 

(_డౌవడి) సీ లలి నుల్లసిల్లుచు అలిశలోచనదీప్తు లడర నుంకించిన 

నాంగి యాలి. విరా. శీ-55 

తే, (దుర్యోధనుండు) రక్తసంసిక్తమైన ధరాతలమున, న్నార్తి. బొర 

లుచు నూర్పు లందంద సంద్కడింప జీవంబు వెడల నుంికింప( జేవ్ష, 

లొయ్యనొయ్యన యడ గంగనున్న యధిపు. సౌ్తి, 1-218 

ఉంకువ దే, వి. 

క న్యాడ్జము మామకు6గాని కన్యక కుంగాని యిచ్చు (దవ్యము, కన్యా 

శుల్మ_ము, ఓలి. 
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ఉళ్లు. re 

| ఆది, 7-166; నభా 1-81 

బీ కలుగు, నంఫవీలిరు. 
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విరా. 2-13: 

6. జీవించు. 

క, దెవతలకైన నొకొ.క్క చో వలయున కాదె శళ్యతునూదన విధి. 
కాాలావ్నాప్తికి మును దమస్కచ్భావము లడంచి యుడుగ యడీ 

యుండంగన్. బిరా, 1-68.. 

తే, ఇం దులెందటువో రిం|దువేల ద్రిహ్మాలుండుదుర తణితోందెగు 

చున్న'వారుగాక. శాంతి. 4-486; ఆది, 4-221; థీపష్మ. 1-195. 
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సర్యరికం బరసికని దాని కనతిరూపంబునం జాంచాలి నోనరిల 

నునిచి తా నాతేల్పంబున నుండె నంతం గీచకుండు. విరా. 2-828: 

ళో. శయానం శయనే తత నూతపు(తః వరామృశత్. 

నం, భా. నిరా, 22.4814. 

8. కూర్చుండు, 

ఉ. (అర్జునుడు). + .ఆ,ఖండలు (డ న్న గది నగంబున నుండె, 
జ ఎ - 

విరా. 1—8b. 

9, ఆయగ్స్కు నిలుచు. 

వ. ఇక్కాశగవుండై న కణ్యమవామునీం|దునకు నమస్కరించి వచ్చెద ' 

నా వచ్చునంతకు నందటు నిచ్చోటన యుండునది యని, 
ఆది, 4-24. 

చం, వలయు నమాళ్యులం దగినవారల నుండగ బంచి ఛారుణీ,తల * 

వభు(డెౌెక్కరుండ చని, ఆది 4-265: 

10. తప్పు తొల(గు, మాను, 

ఊఉ ....ఆట్లగుటంజేటు పురంబున వారి కెప్పుడుం, గా కెటులుండు నిట్టి , 

'యవగాఢ (పుబొత్తు తునంగ వచ్చు నే. విరా. 8-౪2: 



ఉండు 1026. 

11. కనంయడు, శతోంచుం 

సీ. రథఘోషమున( (బతిరవ మిచ్చు నదులు భయమున వాపోవు. 

భంగి నుండ, వరా. 8-156. 

12, ఊరకుండు. 

సీ, ...వీ(డు విజయు( -ఆ- డొక్కొయనుచు సంశయో వేత చిత్రయై. 

యుండియుండ నోప కొక్కనాండు, ఆది, 6-185. 

18, తలచు, అనుకొను. 
వ, ,..ధనువునకు జాణంబులకు వై కల్యంబు వాటిల్లి న యెడం బర 

వీర |పహరణంబునకు నాత్మ(ళాణంబునకుం గృపాణంబు మేలని 

యుండుదు నా తలం వెట్టిదియో శెలిసికొనవలయు. శాంతి.3-44పే 

14 శపించు, మిగులు 

క, నిన్న యజ నచ్చిపోయిల్సి వున్నయణయు నేండు దీర్చి యుడివెద. 

నీ గ,ర్వోన్నతి యిలకెటు పోయెదు, ఉద్యో. 4-841; అను, 1-82" 

15. తగు, ఒప్పు, తనరు. 

వ, .. తొల్సిజావాలియను మునికి దులా ఛారుండను వణిగ్యరునితో" 
నంవాదంబు గలిగె నది యితివోనరూపంబున( 'జెల్లు నేతద్విషయం 

బయి యుండు దానిం జెవ్పెద సాకర్ట్మింపుము. శాంతీ. 5-228 

న. ...అది భవ త్పళ్నంబునకు నుత్తరం బై యుండు. శాంతి. 5=లీ46ం 

16. కొన్ని ధాతు జన్యములగు అవ్యయము లకు అను|పయు క్రమగును. 

ఉ. ఇంతకు(బోరికి వచ్చుచుండుదురు, ఉద్యో 8234. 

క_ ...ఓండొరుతో లెప్పగ( బొండియుండదుగ. శాంతి. 4-11} 

వ. రాజులెల్లం (బతివత్సరంబు నిం|దోశగ్సవంబు సేయుచుండుదురు. 

ఆది, ల_24. 

17, కొన్నియెడల తుమున్నంతములకు అను పయుక్తమై భవిమ్యదర్హ 
మును నూచించును. 

క. ...ననున్ ధర యేలింపంగ నున్నారరు . .. (దోణ.. 5-1 

65) 
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18. కొన్ని యెడల తుమున్నంతములకు అనుపయుక్తమె “సిర్ధమగు”, 

'ఆభిముఖముగానుండు' అను నర్ధ మిచ్చును, 

- “తరువోజ :- ఇదీ యి ట్లిదారుణ మిమ్మెయి/జేయంగా నున్న విధి యేల 

కడవంగనిచ్చు. ఆది, 6-247 

"అం స్వజనములును చాను భుజియింపనుండి యా,సక్తు నతిథికిచ్చె. జనిచె 
పొగిడ. అక. 4-269 

ఉంటి, (స్త్రీ. 2-84; ఉంటివి, కర్ణ, 2-112; ఉంతు అశ్వం 8-61; 

'ఉలదును శాంతి, శీ-441; ఉందుము |దోణ. 1-220; 

ఉందురు ఆగం 1-9; ఉన్నది విరా. 4-75; 

ఉన్న విరా. 2.27; సభా. 1-ల్5; ఉన్నే విరా. 4-107; 

ఉన్నాడు శల్య, 1-565; ఉన్నార(డు ఆను. 5-118; 

_ఉన్నారము ఉద్యో, 1-276; ఉన్నారరు దోజ. 5-111; 

ఉన్నారలు |దోణ, 2-964; ఉన్నారు విరా, శీ=133; ఊదోగ్ట. 1-269; 

ఉన్నవాడు విరా. 1-185; ఆర. 1-874 

ఉన్నవారు. ఉద్యో, 2-284; ఆర. 2-146; 

“ఉన్న వారము శల్య. 2-172; ఉన్న వారలు ఉదో్య 8-288; 

“ఉన్నవి (స్త్రీ. 2-20; ఉన్నావు (విచార్యము) 

“ఉన్న విరా. 2-47; రోణ. 2_128; 

ఉసన్నాయది ఆది 2-144; విరా. 4-177; 

ఉన్నయవి సభా. 1-183; ఉద్యో. 2-165; 

ఉండడు ఆది, 5-149; ఉంెడునగి ఆది. 6-159; 

ఉంజెద ఆది. 6-26; ఉండదము ఆర, 1-17; 

ఉండదు ఆర. లి-544, 

ఉక్కడంచు చే. సం (క. 

1. అవమానపజ చు. 
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సీ, పొలపంబు మెజసి దిళ్కులం గాంతి పూరించు (కొళ్కారు 'మెజు 

నుల నుక్కుడంచిం విరా. 2.88 

2. చంపు 

ఇక్కర్లు నుక్కడంచి యక్కుంభ సంభవు నంరంభంబు వారించెద, 

(దోణ. 5-197 

శ్లో. అవా మేవం వధిష్యామి మామ్ వై.ష మధుసూదన, 
నం, కా. [దోణ, 174-85 

ఉక్కుడంగించు దే, న, (కి. 

సంవారించు, చంపు క్ట 

ఉ. ...ఇట్టియం, దక్కట ఖీము6డై న మన యర్జునుండైనను మాది 
పు తులం, దొక్కరు(డైన సీషగఆ నుక్కడంగింపరె యొక్క 

| వేలిిడిన్ , ఉద్యో. 1-287 

ఉక్కడ(గు; ఉక్కడంగు దే. అ. కి. 

1. ద ర్భృలమగు, సిన్పత్వమగు, 

తే. వారలందజు నొండొరు( జేరు వేరం బిలిచికోని వీఇ చనుదెంచె 

ఖీ కు 6 డీళండొంటి యగవడ్డచోటన యుక్కడంగం, బొదివి చంపు 

దము. ఖీష్ట్ట 2-857 

వి, విహ్వులించు, 

చ. అవనిత లంబు (వన్ఫెనొ హిమాచల శృంగము [వయ్యల య్యెనో, 

(శవణ ఏిడారణంబయిన శబ్దము దా నిదియమి యొక్కా ఖై,5 

వమయి విన్చె వంచును బురంబునవారు భయంబు నొంది రం, 

దువిదలగర్భముల్ గలం” నుక్కూడ (గెన్ మగ భేశు సె మై న్యముల్ . 

నభా. 1-212 

పలాలు చే. అ. [కిం 

+ గర్వము చెడు, మదమడం౦ంగు. 

క్ చెక్కం[డ నొక్క పోరను, నుక్కణు భంజింతు( జంపు టుడుగుండు 

రాజుం, దక్కాటి చూపటు లెంతయ్కు వెక్కనపడ. బీ[తగతుల 

వివారింతు( దగన్ * విరా. 1-82 
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ఈ ఉక్కటి నరపనివైనను |మొక్కము. ఉద్యో కి. 860 
2. బలహీనమగు. | 

కం ఎక్కుడ( జూచిన చాొనై, యక్కజమగు కడిమికలిమి నరిసేవం 

గరం, బుక్క ట( దం, తీపాలుం, డొక్కాండ పొలియించె నీరణోత్సా. 

వామునన్ , విరా. 8-280 

చ. మజీయు నరుండు నూతనుతు మర్శ్ణవిభేదన మాచరించిన్వ నైలు; 

గులు (గమ్ము నముత్షల ఏనిళ్చల ఛై_రగ్టము చేరి నాత( డక. 

అక వెనంగె కర్ణ. 8.804. 

రీ, గండుమీటు 

క, ఎతుకలు గల కులశై లము, తెలుగు మెయిన్ రయము మెజయ. 

దివికి నెగని బ్కెట్టులుము బలధరము క్రియ ను,క్కటి తద్యనమెల్లి! 

నదువ నార్చుచు గడిమిన్. ఆర, 6-845. 

(ఈ యర్థమిక్కడ విచార్యము. ఉక్కు. అటులో “అటునకు అతి 

శయార్థము గానరాదు. ఉక్కు వైన మతుబర్ధకము “అరి” ేరినదన 
ఇచ్చట శకట రేఫమున్నది, లఘులేఫముగా( దీసికొనెదమన్న శకటనేఫ. 
ముతో( (వావ నడచినది. 

ఒర 3 శ్లో. న కోధో౭భ్య[దవక్పడీ రావణం రావ సేశ్వరమ్ 
నం, భా. ఆర. 219.2 అని మూలము.. 

ఉక్క్యలుండు విణ. 

జెట్టిదుడు, అసాధ్యుండుం 

క, నలువురు పార్ణుల నత్వు,జ్ఞ (ల శరవర్ష ముల ముంచి జలధరము,. 

కియం, బలుచన గదిలుచు ను,క్కాలుండయి తన వి,కమంబుల€ UL వి అ 
గడ(6యు€ జూవెన్. ఆర, 5--4ల5 

(ఉత్కల శబ్బ్దభవమని నూ, ఆ, ని, *“మొక్కలుండు అని కొన్ని (ప్రతులు) 

ఉక్కాడు, దే అ. [కి. (ఉక్కు) 
బలము చూపు. 

క, పెక్కుండతోడ నీరన మొక్కతలిన కొనక తణింగియున్న పగ 
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తుతో, నుక్కాడి బంధుఖావము 4 దక్కుటి పగఅయెడ వబయు( 

దా నెణవంగన్, శాంతి. 8-25 

శక్కి.వము దే. వి. 

మోనము:, కపటము, క పటకృత్యము, 

క. ఎక్కువ తక్కువ మాటలు, నుకి, వములు నెందు( గీడు లొందిం 
చుటలుం, బెక్కు తన యన్నదమ్ముల, దిక్కుల నన్ని యును నై (వ 

'దేజము నేయున్, శాంతి, 2.859 

అ ఇట్టి బార్యగునకు చేనవళ్యంబును, నొడ (బడంగ నోవ నుక్కివమున 

నుతులతోడ నేలమతులకు భేదంబు, సేయం గడంగి తిదియు( బెట్ట 

యనక, నభా. 2.180 

విణ. 

కపటము గలడి. 

క ఒకటి గలదు వత్తురు వ్కేలొక గర్భంబునకు మృతులు నుక్కివ 

మౌ నక్కకు నేటి బుద్ధి పీనుంగు,నకు (బదుకు గలుగునట్టి 

నవ్వులు గల వే, శాంతి. 3-56 

ఉక్కివుండు డే. విణ. 

1, ఉక్కీడు, మూర్జుండు, బుద్ధిహీను(డు. 

"లే, సముచితములగు మాటల జక్కా(బడక త క్కె_నే నుక్కివుండగు 

ధార్త రాష్ట్రం, [గూరశరముల నే నియ్యకొలువువాండ,నవని 

కౌం తెయులకు నిచ్చునట్టుగాంగ, ఉద్యో. 1-27 

ఉ. అక్కుట వానుదేవు పను పాదగణంబుకం జేయరైరి వీ రెక్కడి 

బుద్దిమంతులని నిందును నందును లోక మెల్ల జేరుక్కున (మగ్గు 

ఓం దలంవనొల్ల కపాయము సేసిర జై యీ, యుక్కివు లెందునుం 

గలరె యొప్పరువో ధృతరాష్ట్ర ్ రనందనున్. ఉద్యో, 4-20 

2. ఖలు(డ్చు దుష్టుడు. 

వ .+.భవ, త్పతాపంబున నవుుమునకు( బరాభవం బొనరించి నన్ను 

రజీంపషరక తక్కిన నుక్కివుండగు నకని పాపనిళ్చయంబున నాపద 

వచ్చు. ఉద్యో. 11174 
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ఉక్కిన దే. వి. 

రగ్గు. 

కొ, ...వళ్కీ పలిశంబులయ్యె వగరును, దలయేరును నుక్కినయును దల 

కొొనుదెంచెన్. ఆది. లీ- 1931 

ఉక్యీడు దే. వి. ఉక్కివుండు 

మూార్భు(డు. 

ఉ. ఉక్కీని మనంబు గీడు పరికించునె (క్రొవ్విన శేటు దప్పునే, 
విరా. తి? 

ఉక్కు దే. వి. 

1. పకాపము, బలమా. 

ఉ. అక్క జమైన శకెర్యమును నద్భుత సంపదనొందు శ క్రులుం, జక్ళుని' 

మేనులుస్ మొనకుంజెల్వగు కై దువులుం దగంగ ను, కెక్కిన 

య ట్టి మేటి మగ లించుక వారణలేక ఖేచరుల్ , వెక్కనమంద 

వొచ్చియుం జలింపక ఫోరిరి చెక్కు భంగులన్, విరా. 8-168- 

క, చక్కనగుమనిన రక్కను.,డక్కజముగ6 బరి(గి యియ్యయగు 

నిప్పుడు నీ యుక్కును వీరణు ౭ జూచె, బజిక్కన నిలుమనుచు( 

గడు విజృంభించి వడిన్. ఆది. 6-209 

2, గర్వము, పొగరు, మదము, 

వ, విరోధివర్గం బుక్కుదక్కి వక్కానవడి చూచుచుండ. విరా. ఫలి 

"కే, పాండుపుతుల మాతకు భయము నాకు, నెక్కడిది వారి యుక్కు 

మడంతు, ఉదోర్ట. 4.116: 

8, పౌరుషము, పఠా[కమము. 

క. ఉక్కును న|స్త్రబలము మీ, కక్కు డియది సాలరైతి రిందటు నని న్, 

యొక్కరు( గావంగ మీర్తితక్కువ కోర్ఫితిరి మిమ్ము. దక్కన 

నేలా. (దోణ వి-లిరిఠా 

శం అయస్సారము, కాచి క్ముభముఖేసిన యినుము, 

వ, అభిమనుగ్టండు. ,.అనేక 'యోధవీఠ వ్మికమ నంకులంబునం, జిక్క- 
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వడి యుక్కు ము రిసినట్టు సమసి“, 

[దోణ 1. 894; ఉద్యో, 2-176: 

ఉక్కుతునియ దే, వి. 

ఉక్కును క్కృ-వంటి వాడు శూరు(డు 

గీ _దొపదేయులు నానుభ|దాసుతుండు, నుక్కుతునియలుగాె- 

మి మృ్మీక్క-మార్కవరులం గొని యోర్బువాం డయి వచ్చు ధర్మ, 

పు|తుం డిడి నీకు. జాడంగ(బోల చెట్లు. ఉద్యో 2-178. 

ఉకుపదక్కు. చే. అ. కి. 

1. గగ్భమడయణు, మద మణా౭గు. 

వ ...విరోధి వర్గం బుక్కుదక్కి వెష్కనపది చూచుచుండ 

విరా. రీ_2 

2. నశించు, చెడు. 

ఉ. ఒప్పదె కూడి మన్కి మన కొప్పనివారల యుక్కుదక్క (గన్, 

ఉద్యో. 1-871 

నీ. ని సేజకుగు, బలహీనమగు. 

(భీముండు) అక్కుమారనసప్త పకంణు సమవ రి సమీకంబున కనిచినం 

దక్కాటికుమారు లుక్కు దక్కి. వెజంగుపడి యంతంత నొదిగిన 

కీవ్ధు. 8-78: 

ఉక్కుమడ(గు దే. అ. కి. 

కేం చచ్చు, నశించు, 

చ. ఉఅకవిరోధీ నై న్యముల నుక్కు మడంగ (గ నుల్లసద్గతిం, బజప రథ. 

ద్వపాశ్వములు పాండవమధ్యము తేరి వీథి యం, జవజలై. వడం 

గన్, వీరా, 56-61 

2, మదమడణు, గర్వము చెడు, | క"వ్వయి. 

వ, కౌంకెయా| గజుండు నై న్యసుంతాన నమేతంలుగా నుళవడించి' 

భుజాటోవంబు నూపిర నవి (విరోధి సై నములు) మడిసియు. 

జడిసియు( జిక్కువడియు నుక్కుమడి(గియు వెజ(గుపడి చూచు. 

చుండ, |దోణ,. 6-92; 
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ఉకు్యూమడం,చు దే. స, కి. (౪ ఉక్కుమడంగు) 

]. చంవు, నాశనము చేయు. 

ఆ అని నివాత కవచు లను చానవుల చాత( డొక్కరుండకాండె 

యుక్కువడ(చె. విరా, 4-210 

తే (కట్ట(డు) పొండ పు[తుల మాతకు భయము నాకు, వెళ్కడీది 

_వేల్ళిడిన వారి యుక్కు మడ(తు, ఉదోస్ట. 4-216 

PA (పతాపమణ+గిం చు, 

శే, నృవు లనేకులు వామీ(ద నిగిడి రేను, జిక్కువటిచెదం జూడుమీ 

యుక్కు_ మడిచి. భీష్మ. 3-11 

ఉక్కుమిగులు దే, న కి. (ఉక్కు) 
(పబలు, అతిశయిల్లు. 

క. రెండు బలంబుల వారలు నెండదొళవులకంళుం బాల నుక్కుమిగలి 

యొంండొె.డ కడంగుచు నుజ్జ్వల, చండ స్టితి నొప్పి రపుడు జగతీ 

నాథా. థీప్మ. 1-198 

-ఉక్కుమీణు ద్వే అ. (కి. (భఉక్కు) 
ఉకుగా మిగులు, 

వ. నై9ధవాఏ వసుంధరావతులం జిక్కువడంజేనీి యుక్కుమీటిన 
మారుతియు,. భీమ. 8- 65 

'ఉక్కుముట్టు దే. స, కి. (ఉక్కు) 
ఉక్కు మిగులు, 

ఫీ = = .ధృష్ట్ర కేతుండు సమర -శే- లంవటుండు శిఖండియు లావు 

వెరవు గలరు నీయొడ ననుర క్షి గలరు సాొల(బెంపు కల రుక్కు 

మట్టిన తెంపు గలరు, కోరి పతులుగ( జేయు మవోహిణులకు. 

ఉద్యో. 4109 

ఉక్కుమురియు దే అ. |కి. (ఉక్కు) 
“వ, అ భినున్యుండు .. అనేక యోధవీర వి|కమ నంకులంబునం బిక్కు 

"వడి యుక్కు మరినినట్లు నమసిన, "1దోజ. 1-894 
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ఉక్కు మెణియు దే. అ. (కి. (ఉక్కు). 
గర్వము వెలివడు, దర్పము అతిశయించు, 

వ, నుషీణుండును నరిష్టుండును నుశేతుండును నుక్కుమెజయ 

నొక్కటం దాంకినం విరా. F-14898 

ఉక్కు. సెడు దే, అ. [కి (ఉక్కు). 
బలము నశించు. 

వ, శిశుపాల జరాసంధ శల్య కోర్టులు దర్చితులై తమతమ లావులు 

మెజిసి |కమంబున నలువురు మాష యవ ముద్గ రోమ మా[తంబులు 

దక్క గొనయం 'బక్కించియు మో వెట్ట నళ క కాంబయిన నుక్కు_నెడి 

వెక్కిర వారలం జూచి ఆది. 7.178 

ఉక్కెక్కు దే. అ. (కి. (శ ఉక్కు) 

బలమతిశయించు, 

ఉం. అక్కజమెన శెర్యమును నద్భుత సంపద నొందు శకులుం, జిక్కని, 

మేనులున్ మొనకు( శెల్వగు కై దువులుం దగంగ న్కు క్కెక్కిన 

యట్టి మేటిమగ లించుక వారణలేక ఖేచరు, ల్వెక్కసమంద సొచ్చి 

యు జలింపక పోరిరి చెక్కుళంగులన్. విరా. 8-168 

ఉక్కేదు దే. అ. కి. 

బలము చెడు. 

శా, మేనుక్కేది నీకందనుం,డెల్లం జూడంగ( బాణి మయొండొళ రథం 

బెక్కెం గురుగామణిీ, కర్ణ. 1-146 

ఉకము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

చెవ్ప(బడినది. 

వ. కట్లు పూర్వోక్త (వ కారంబున, విరా. 1-178 

సీ, ...నత్య,మన్నది గన్నది విన్నది యున్నరూూపున ను_కమగుట. 

ఆను, 5-181 

ఉదక్రి సం. షీ. ఇ. మీ? 

1 పలుకు, మాట. 

క చని వెడ వికసిల్లెడు నా,ననపదశ్చిముతోడ ననిలనందనునకు నిట్ల 
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నియ జతురో క్రిరీతి యృతని గూఢ కోధవహ్ని దరికొల్చంగ న్, 

విరా, 2-2 0 

2. వచనను. 

వ. ఆబోయ లట్లు కలన నేమజే సల్లా పంబులు సేయుచున్న యన్న ర 

నాథుని యారథికవరుల వచవంబులు విని పూ రార భ్యాసనంబు. వలన 

నయు్యు_క్తి |పత్యుక్తుల పరిపాటి దేటపడిన నన్నీటిలో నీకొడుకు. 

డాం/గియండుట నిశ్చయించి శల్య, 2.86; శాంతీ. 4-156 

8 వాక సము. 

వ, ఇకండు 'దెలివొందునట్లుగా ధ ర్మార్రవమాధి యు క్రంబులగు ను క్తి" 

విశేషంబుల నను్నుగహింపవలయు ననుటయు నబ్దే వకీనంద నునకు 

దేవ వతు; డిట్లనియె. శాంతి, 2-117" 

ఉక్తుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆరు (డు. తగినవాడు, 
J 

క, శారకము సళ్యంబును స్కత్మారజ్ఞా నమును భ_క్తిణాత్సర్యము 

గాంభీర్యము 6 గలిగిన (6 గురుకుల, వర్య కుఅంబేల సిరికి వా(డు కుం 

డగున్ శాంతి, 8-90 - 

సీ ++ ఊర్ల ్ రలోకాధి వాసమునకు వా రుక్తులు. 

ఆను. రీ-42క్; శల్య, 9.828, శాంతి. 2-142, 802, 830: 

ఉక్కండు సం, వి. అ. పుం. 

ఆ మోఘుని కొడుకు, చూ, ఆర. ల్-150' 

ఉకము సం. వి, న్. పుం. 

వృషభము, ఎద్దు. 

సీ అప్పురుషుం డిం దుం డయ్యుక్ష మైరావతంబు. ఆది. 1-118, 98 

ఉకధ్వజుండు సం. వి. అ. పుం, 
రివు(డు. 

క. ...విరూూపాతు మవోక్షధ్వజుం | బత్యక్షముగావించె నుగతప 

మున మేర్మిన్. ఆడి, 8-49" 
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ఉగ్గడన వై వి. (సం. ఉద్దాటన) 
౧ 0 యు 

[పకటనము , వె కిఇెప్పుట. 

తరల :- కొడుకు సద్గుణ కోటులెల్లను గోటిభంగుల నోలి ను,గ్గడన 

చేయుచు సత్యవ-తుని( గాన రే మునులార, ఆర. 7-269: 

ఉగ్గడించు స, కి. 

1 పలురు', 

సీ ఉచితంబుగా నెతీ నుగ్గడించిన మాట నభ యియ్యకొనమి 

ఆను. 4-04... 

చ, అని యని యుగ్గడించు ధృతి యల్లలనాడినం దల్లడించు. 

విరా 2౩! 

వ. తమతమ పేద్ద బిరుదు నుగ్గడించుచు నగ్గలిక సొంపునను. 

(దోణ, 5.142" 

2. |పకటించు, తెలుపు, చెప్పు, 

ఆ, అక్కుమారి చతురయగుట కిఖండి వ, ర్రనముశెడ( [(బమాదమున 

నెలింగి, యుగ్గడింప నల్ల రూరక 'యెజు(గనియదియపోలె నుండె. 

నాత్మ నొచ్చి. ఉదోగ్ట 4-874. 

క. నగళుల లోపలి మాటలు, దగునే వెలి నుగ్గడింపం దనశేర్చడ నొం, 
డ గడం బుట్టినం బతి విన,నగుపని చెవ్పెడిదిగాక యాతని తోడన్, 

విరా. 1-180 

వ, ఇట్లు దల(చుటయును దివ్యజ్ఞాన మాననీయుం డగు నమ్ముని వశే, 
ఆం డాక్షణంబ వొడనూపిన విదురుం డతని వచ్చుట యుగ్గ డిం 

చుచు పినయంబున నతని నెదురొని దండనమప్కారంబు లాచ 
రించి. ఉద్యో. 2-104. 

శీ. స్తుతించు, (సళంనించు. 

రలు + ఒతొరువొండుల వలన. బుట్ట దుగచా కలకులందు( _లే-_ బుట్ట: 

నప్పుడు గా౭డీవిభుజ బలంబ్యు దల(తురా ఖీమనేను గచావివోర, 

ముగ్గడింతురె. ఉద్యో. 1-2'76.. 

తే, నముచితంబుగం గూరలచంద ముగ్గ,డించి కుడువు తెజంగు పుట్టించి ' 
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పలుకు నా నుయోధనునితో, ఉద్యో. 8-214 

షీ, [పస్తావించు. 

వ. అతనిచేత మున్ను చావకయున్న (_పశర్షనాదుల నుగ్గడించి. 
శాంతి. 2.84 

-ఉగ్గడువు విణ. 

అధికము , ఎక్కువ 

క నడురేయి తీ|వభాను(డుు, పుడమి వెలనెనను తలంపు పుట్టి ంచుచు 

ను,గ్గడువగు తేజంబున వెళి 7ెడు( గర్జుండు బాణరుచులు గిణి 

కొన “దెశలన్ , (దోణ, §-195 

-ఉగ్మలి దే, వి. 

ఆడుది, స్రీ 

క, చిడిముడి పడుచు నెదుకునన(, గడగుచు హారములు చక్క6గా! 

దోచుచు మల్లడిగొనుచు దుర్విలానం, బొడలికి నొడగూర్చుచుండ 

నున్ళలి యంతన్, విరా. 2-114 

“ఉగకుండు నం, ఏ. అ, పుం. 

కద్రువ కొడుకు, ఒక నాగముఖుర్ద(డ . 

వ. కషదూగర్భాండంబులు తరతరంబ యవిసిన నందు శేష. ..శబలార్య 

కో(గక కలశ పోతక..... మవోదరు లాదిగాయగ్ల వెవురు నాగ 

ముఖ్యులు పుట్టిన, ఆదీ 24 

“ఈ గత సం, వి, ఆ, స్రీ. 

1. |కోధము. 

శ. ...ఆలోను సిశ్చింతుండై సతిశేలు వట్టికొని చొచ్చెన్ ఖీము. 

డత్ఫ్యు|గతన్. విరా, 2-827 

2. భయంకరత్వము. 

ఉ .౨.*వా ర్తకున్, ముందజ. బోయి గోధనము ముట్టుకొనన్ వల 

యున్ మవో గతన్. రా. 8.126 

చ. మనుగడ దప్వునొక్కొ మునిమాటలు గైకొననై శతి నాబిలరి, దిన 
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నది యెంత యు[గత మవోబలు రాకకు నోర్వ(జూల. 

ఇంతి, 8.594; కర్ణ. $_229" 

ఉగమయూఖు.డు నం. వి. అ. పుం. 

ఉ. ని|గవా మేది నన్ను ధరణీవర కూపము వెల్యరించునా6 డు[గ 

మయూఖ సాత్యముగ నున్నత దడీణపాణి( జేసి భ్యూపాగణి నాదు 
దజీణ కరాజబ్దము వట్టితి, ఆది. 8-160- 

ఉగము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. భయంకర మెనది, [కూర మైనది, 

ఉ. అదియునుగాక కోలువులినై నను గా రెనుపోతునై న న్కున్మదకరి 

నెన న్నుగమృగ నాథుని నై నను గిటిముటి బెటిదముగ( గాలం 
అ శ ళు A) లు 

"గేలను గడింది మగంటిమి యుల్ల సిల్ల6 బ,ట్లుదు., విరా. 1-88: 

2 ఉత్కట మైనది, మిక్కుట మైనది. 

లయవిఛాతి- అరయ నిది "పెద్ద యని పరుల మొన. జిత్తమున, నరకు 

గొనకు[ గమగు బరవసమెలర్చ. ('ప్రీ* 2-72; ఉద్యో 4-262. 

కి. తీక్షమెన శక్తి గలది. 

చూ ఉ|గమయూఖుండు. ఆది. లి=1ే60+. 

ఉ, దీర్హము, నిడుద యొనది. 

చూ, ఉ|గశ్రవు(డు స్వర్గ, TT: 

ఉగ్మ్శశవసుండు నం, వి. స్, పుం. 

సూతుడు, రోమవార్ష ణుని కొడుకు 

సీ వై మిశారణ్య పుణ్యమే్య[తమునం గుల,వతి శౌనకుండను సరమ. 

మౌని,. = .చ్వాదళ వార్షికోత్తమ న్యతయాగంబు, మొగి జేయు : 

చున్న నమునుల కడకు, వచ్చి తాను|గ_శ్రవను(డను నూతుండు,. 

రౌమవార్ష ణి సుపౌరాణికుండు -ఆ- పరమభ క్రివోడం [బణమిల్లి 

యున్న న్యక్కు థకు వలన మునినికాయ మెల్ల, వివిధ వుణ్యకథలు 

విను వేడ్శ నతని. బూ,జించి రపరిమిత విశేవ విధుల -వ- ఆక్కథ 

కుండు వెండియు నముని నంఘంబునకు నమస్కారంబు నేసి , 
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యశేక వురాణ పుణ్యకథా కభనదథుండ వ్యాసళిష్యుండై న రోమ 
వార్ష యినకు( బు తుండ నావలన నెక్కథ వినవలతురనిన నమ్మను 

లతని కిట్లనిరి. చూ, ఉ|గ్మళవుండు. అది, 1-27, 28 

“ఉగ్మ్శశవుండు సం. వి, స్. పుం. 
1. నూతుని వుతు(డు, రోమవార్ష ణుండు, 

వ. సర్పయాగ నమయ (పవృ త్తంటబైన మవోభారతంబంతయు!. దత్స 

భాగతుండైన రోమహర్షణ నామధేయుండును సాత్యవతేయ 

కిష్యుండును బండిత [పవరుండును నగు సూతునిపు తుండైన 

యు[గ ళవుం డనియెడు కథకుండు నమ్యగ వ ధానంబున నాక ర్ణిం 

చిన వా(డగుటను నమ్మాశితవత్సలుండైన యా కృష్ణదై_ ఏవొ 

యను నను గ వాంబున( దత్కథా సాకల్యవివర:? విశారదుం డ్రై 

యుండు నతండు నైమిశారణ్య పుణ్యతే [తంబునందు శానకుం 

డను కులపతి. ..స|శయోాగం చాచరించుచుండ_ 

క్ అమ్మవోత్ముల క తివిశదము గాగ నిమ్మువోకథ సె-ప్పెన్, 

న్వర్గ, 771.178 

“ఉగనస్య నృసింవాన్య |శవః ఇవ [శవః యన్య సః ఉగ్ర వాః 

ఉగుడైన నృసింవుని చెవులవంటి చెవులు గలవాండు ఊగళవు(ద. - 

లేక ఉ్యగ్మ్యళవనుండు.) 

ఆ:పర్వమునందు. జెప్పిన దానికిని (చూ. ఉగ క్ర వణు(డు) స్వుర్షా 
'రోవాణ పర్యమునందు( జెప్పిన దీనికి భేదము గనయడుచున్నది. ఆదిపర్వ 

మున శానకాదులకు నూతుండును రోమహార్షుని ప్యుతుండును నగు ఉగ 

[(శవనుండు భారతము వినిపించినట్టుండెను, స్వర్షారోవాణ పర్వమున 

సూతుని పుతుండును రోమవార్ష ణ నామధేయుండును నగు ఊఉ గ(శ్రవుండు 

"శాన కాదిమునులకు భారతము వినిపించినట్టుం డెను, దీరింబట్టి ఉగ శవ 

నుండు, ఉగ(ళవుండు ఒక్కడే యని తేలుచున్నది. కాని ఉగ [ళవసుండు 

“రోమవార్దున ప్యుతుండు సూతుం డనువా(డు (చూ ఉగ ళవనుండు) 

ఉగ శ్రవుండు నూతపుతుండు రోమవార్షణుండే, ఇవి పరన్చర విరుద్ధ 

“ములు= సంస్కృత భారతమున అదిపర్వమందు, 
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రోమవాక్షణ వుత ఉగ] క'వాస్సాతిః పౌఇాణ్లీకో నె మిశారణ్యే 

శానకన్య కులప కేన్చాదళవార్షి కే సే వర్తమానే- బుషీనఖ్యాగతా 

నువత స్టే ఫౌరాణికః పురాణే కత క్రమ సకృతాంజలి స్తానువాచ, 

సం. భా. ఆది, శీ-1 అని కలదు 

స్వర్షారోవాణ పర్వమున తిక్కన కవీందుని పాఠమునకు ఆధారము 

గానరాదు, 

సూ. ఆ నిఘంటువునందు ఉ|గళవను(డు, ఉగశవుడు ఒక్కరే 

యనియు అత(డు నూతుని కొడుకు రోమవార్ష్మ ణు(డనియు( గలదు. 

ఎట్లో తెలియకున్నది. 

2. కురుకుమారు(డు- ధృత రామని కొడుకు. చూ. ఆది. 5-107 

ఇతడు |దోణుని నాలవచా(టి యుద్ధమున ఖీమునిచే. జచ్చెను. 

ఉగ సేనుండు నం. వి. అ. పుం. 

1. కంసుని తం|డి స్యర్భానుని యంశమున( బుట్టిన వాడు. 
ల . 

వ, న్వర్భానుం డు (గసేనుండై. పు శ్రా, ఆది, 8-80 

ఫలి . పరిశ్షిత్తు కొడుకు, జనమేజయుని తముగ్జండు, 

వ. జనమేజయుని తమ్ములు శ్రుత సేనుండును ఖీమ వేనుండును నుగ 

సేశుండును ననువారలు, ఆది 1-83 

నౌ మునికి? గళ్యపునకు. బుట్టిన వా(డు, గంధర్వుడు. 

దతుని కూ(తురు ముని, ఆమె కశ్యపుని భార్య. చూ. అది. లి-61 

వ. మనియను దానికి ఖీమచేనో గసేనాదులయిన గంధర్వులు పదా 

ర్వురు పుట్టిరి. ఆది. 3-65 

4 కరుకుమారు(డు, ధృత రామ(డ: . చూ, ఆది, 5-107 

ఇత(డు పదునెనిమిదవనా(టి భారత యుద్దమున భఖీమునిచేం జచ్చెను. 

ఉగాయుధుడు సం, వి. అ, పుం. 

1. పాంచాల కుమారు(డు. 

వ, అట్ట యెడం వాంచాల కుమారులు వ్యా(ఘశేతు సుళర్మ శుక్ల 

చితో_గాయుధులును జయరోచమాన సింవానేనులును ఐలుదేరుల 
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మొత్తంబుతో( దన్నుం గవిసినం గర్జుం డయ్యెనమం। డవీరుల సెని' 

మిది భల్లంబులం దునిమి. కర్ణ , 2-212: 

2. ధృత రామని కొడుకు, కురుకుమారు(డు. చూ. ఆది, 56.103 

ఇత(డు ఖీమునిచే జచ్చెను. 

ఉగుండు సం. వి. అ. పుం. 

1. శివుడు. 

ఆం ధృష్ట ద్యుమ్ను( డు గ తేజు డనికి ను[గునట్ల, ఉద్యో. &4_262 

2. కురుకుమారు(డ ధృత రామని కొడుకు. చూ. ఆది. 5-107" 

భీష్ముని చతుర్దదివస యుద్ధమున ఖీమునిచే( జచ్చెను. భీష్మ. 2-286: 

కి వకారళ రు[దులలో నొకి (డు. 

తరువోజ, ...ఉ|గు( డన విళ్యరూవు( డన( జేర్చి యా రుదు లర్చిత్ను : 

అరిం ఆను. 8-68. 

విణ, (అ. ఆ. అ.) 

ఓ. భయంకోరు(డు, 

తే, ఉ్యగుండ్రై దుస్సనేనుని యరము (వచ్చి, రుధిర ముగత( (చావు. 

మరుత్తనూజు. కర్ణం 82220 ఏరా. 5-15 

ఉచధ్యుండు సం. వి, ఆ. పుం. 

ఆంగిరనువి వంశమువా(డుం 

తే, ఆంగిరస వంశనంభవు? డగు నుచథుు(, గోరి నిజపు [తి పోము(డు? 

గారవమున నిచ్చె. ఆను. 5-840: 

ఉచితపరుడు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

నీతి గలవాడు, 

వ. ఉచితపరులగు నరపతులు దొలుళ( 'జెప్పినవారిక సవోయత్వంబు." 

' జేయ(జూతుడ... ఉద్యో. 1-87 " 

కన సం. వి, అ. న, 

ఉచిత రను. 

న చు కయ్యంపు టుచిత త్త్యంబునం గలనె. _, .. కర్ణం 2817: 
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ఉచితము సం. విణ. (అ. ఆం అ). 

1. తగినది, యుక్తము. 

వ. మణియు నవసరోచితంబులగు వినోదంబులం [బమొదంబు పుట్టిం. 

చుచుం విరా. 1.78; విరా. 4-204 

2, విధింపంబడినది, నియమింప(బడినది. 

వ, ఆనిన( చాంచాలి సుదేస్ట మందిరళబునం దా నుచితాచరణంబున. 

నునికియు, విరా. 2-274. 

లీ నా్య్థయ_మెనది, నై తికము. 

ఆ. అనుడు నతని కిట్టు లను భాండ వా! గజుం డింద్రతనయు( డుచిక, 

మెణి(గి పలి, విరా. 5-865; ఆది. లీ=14. 

4, సమంజసము. _ 

చ. అనుడు విషణ్ణ మెన వాదయంబున గారవ మొంద నైపుణం బున 

నుచితంబుమై నరసిం విరా. 1.248. 

5, ఒప్పిదము. 

క, 4.9 ట్లనియెం బాంచాలి యుచితమగు చందమునన్, 

విరా, కే. 10. 

6. హీతము. 

తే. నీవు ధృత రామ్ట్రతో ధర్భనిష్టమైన, యుచిత మాడిన నందు. బో 

టొడ్డియున్న, దొరల భృత్యుల మనములు దిరుగ(బడ వె. 

ఉద్యో. 1-67 

ఉచ్చము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) . 

1. ఉన్నతము, ఎశ్తెనదీ. 

వ. కనకమయో చ్చాసనంబున నున్న వ్యానభట్టారకు. ఆది. 3-4- 

ల. చెద్దది బిగ్గణ యొనది. 

మ, ...అత్యుచ్చ భైరవ హుంకార రవంబునన్ ' వియదగారంటెల్ల 

భేదిల్ల. - ఆది, 6-18 
66) 
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ఉచ్చయము సం. వి. ఈ పుం. 

నమూహాము. 

క, .+.బ్కల్మ యము గురుని బలముతో, నయ్యె యుధిష్టి రబలోచ్చ 

యంబున కధిపాం (దోణ, 8.287 

ఉచ్చరణము సం. వి. అ. న. 

ఉచ్చరించుట, నోటంబలుకుట. 

క, సమర్థ పుణ్యాథిధాన సకృదుచ్చర ణా. ఉద్యో, §-427 

'ఉచ్చరించు సం. న కి 

వా (కుచ్చు, పలుకు, చెప్పు. 

క. కురుకుల విభుండగు ధర్యస్థిరమతి యగు నీత( డనుచు ధృతింజేసి 

యధి,స్థిరు( డను నామము. దా న్కుచ్చరించె నాఠకాళ వాణి జన 

వినుతముగాన్ ఆది, ల5--97 

'ఉచ్చరితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉచ్చరింవ(బడినడి, పలుక(బడినది. 

చ, ...అర్జును. బోలంగ నన్యు లెందు లే రను జనఘోష ముచ్చరిత 

మయ్యె, ఆది, 6--%05 

ఉచ్చారణము సం. వి, ఈ న. 

ఉచ్చరించుఓ, పలుకుట... 

వ. -..ళశంకరు దర్శించి స ప్రణవోచ్చారణంబుగా దండ |పణామంబు 

లాచరించిం [దోణ. 28068 

ఉచ్చిచను దే, అ. కి. 

ఉచ్చిపోవు. చూ. ఉచ్చిపోవుం 

ఉ. +..ఆప్ఫషశాన్వయా।[గగ,ణ్ఫుం డడరించు నారసము లుచ్చి 

చనంగం భీషర. 2-565 

ఉచ్చిపోవు డే, అ. కిం 

1. దిగండి మైకి వెడలు, 
కం తన దృష్టియు మువ్ట్చియు( దగు, ననువున మున్నె_త్తీ యేయుకన 

& /| 
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డప్పుడు డించిన కాయముల సపాటంబున( బదియు. బదేను నుచ్చి 

పోయెం గోలల్, విరా, 5-లి£2; మౌన. 88 

2. నాటుకొను, విచ్చిపోవు, విడిపోవు. 

మ, *...మాయల్ పన్ను నేర్పింక( జె,ల్లదు నూ నీకని యా సుయోధ 

నుని యుల్లం బుచ్చిపో నాడుమీ. ఉద్యో. 8-97 

శీ, ఛేదిల్లు, చీలు. 

తే, అలిగి యాతండు గడవై చి యక్కుమారు, ఘోటకంబుల సూతుని 

గూల్చె నదియ, వట్టుకొనివై చె మగుడ నప్పాండుపౌ(తు,చేయి 
వడి నుచ్చిపోవ నచ్చి తు. డధిప. కర్ణ్మం 1 =€9 

“నిర్భిద్భ దతీణం బాహుం, నిపపాత మహీతలే.” 

సం ఛా. కర్ణ. 15.30 

ఉచ్చు దే, అ. కి. 

[ దీనికి “దను, “పోవు = అను గమనార్భక ధాతువు లను పయు_క్తము 

లయిన (వయోగములే యెక్కువగా( కన్పించుచున్నవి. తి. వ. (ప 

కోశము వారు థీష్మ, కి.459 (అది. 431) విరా, 8-162 (కింద 'ఉచ్చి” 

యని (పయాగమిచ్చియున్నారు. ఖీమ్ణు. 8-481 లో “ఊచ్చి'యను 
పాఠము గన(బడుచున్నది “ఉచ్చి' పాఠళాంతరముగా. గూడ నంమున్య్మ 

కానరాదు. ఎరా. లీ-162 లో వీరిచ్చిన [ప్రయోగమునకు మాటుగా 

“ఇరు మెయి. దొలిచి బెట్టిల. దూణజు నవియును"__ ఆని ఆనంద, సం.ము, 

“అకాడమి పతులలో( గానవచ్చుచున్నది, | 

1. దిగబడి వెడలు. చూ. ఉచ్చిపోవు". 

2, నాటుకొను, విచ్చిపోవు, విడిపోవు చూ. ఉచ్చిపోవు2 

ల. ఖేదిల్లు, చీలు. చూ. ఉచ్చిపోవుిం 

4. వై కివచ్చు, ఉద్గతమగు. 

మ. మును సౌరభ్యము నివ్వటిల్ల(గ మనో మోదంబునం చేటు ల్కల్లన 

యోలిన్ వెడలంగ రేకలు సముల్గ్లానంబునన్ బింక మె,క్కనయం 

బెక్కుచు (గద్దె పొం చెడలి వీ;కం గేనరంబుల్ గడ,ల-న 
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దోడో్కోమధువుచ్చి పేరలమి( బొల్పుంజెందె నంభోజముల్, 

ఉద్యో. 2-110 

(వుచ్చి, వుబ్బ- అనువవి పాశఠాంతరములు- తి. ప (వ. కోశము 
వారు ఈ పాఠ మీయలేదుగాని “ఉబ్బ' క్రింద( కాఠతాంతరము గుర్తుతో 

నిచ్చినారుఎ 

తే. ,..కుంభజుండు గోపించి దోడ్డ,నాగనం బేయ నమ్మక్సగ్టినాథ 
తనయు నురము వడిం గాడి ఏ(వున నుచ్చిపోయిె. భీష్మ. 8-19" 

స, కి. 
భేదించుు చీల్ను. 

వం అవ్వీరవరు నారాచాడి నానావిధ విశిఖ (చాతంబులు హేతినంఘ 
ట్రనంబున మండుచు( గరుల నుచ్చిపోవుచు( దేరుల విలుచుచు. 

1 (దోణ, బి18 

ఉవ్చైర్నాదము నం. వి. అ. పుం. | 
చెద్ద ధ్వని. 

రోం పాదంబులు వెట్టుడు( ద,త్స్చాదప ఘనశాఖ విణిగి బల్లిన నుచై , 

ర్నాదమున దిక్కు. ల|దువయగ, భేదిల్లై వివాంగతతులు భీతిం బణి 
వన్. ఆది. 2.72 

ఉచైపశ్రవము సం. విస్, పుం. 
ఇందదుని గుజ్ఞముం 

లే, జన వేళన యాళ( డుచై|శ్ళవంబు, భంగి హేషించె. బృథివి 

గంపంబు నొంద,నహ్పు డతని క శ్వశ్ఞామ యని యొశశ్చెం బేరు 

జనములు విన నశరీర వాణి, (దోణం 68489: 

ఉచ్చిఖుండు సం, వి, అ, పుం, 

తక్షక కులమున. బు ట్టనవా(డు. 

వం పుచ్భాండక.....ర బేభకోచ్చిఖ శరభ. ...మవోవాన్వాదుఅయిన 
_.. _ , తతకకులనంభవులును. _. అది. 2-212. 

ఉను షము: సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 
లు | లో 

- = శుజింపయా మిగిలినది " 
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వ. అని శారతమ్య జ్ఞానహీనులగు నయ్యల్పబుద్దులు 'నెప్పిన నచ్చి 
దర్పితం బగునదియును (కాకి) కర, బిల! 

te 

వ. తొల్లి నాలాయనిమైన ఇం|దసేనయనం బరంగిన పరమపతి వత 

మౌద్గల్యుండను మవోమునికి భార్యయయి క రశ్రవళశంబున నమ్ము 

నిం గుష్ట వ్యాధిబాధిత త్వగస్థిభూశ శరీరు వయోవృద్దు...విశీర్య 
మాణ నఖత్వచుం బరమభ క్తి నారాధించి తదుచ్చ్భిష్ట్రంబు రుడుచు 

చున్న, 

లే కుడుచునెడ వాని చెకు వేలు కూటిలోన, దునిసిపడియున్న (వేల్ 
వుచ్చి తోయజాకి., యేవగింపక యుచ్చిష్ట మిష్ట లీల దగిలికుడుచు 

చున్నంత నత్తరుణి( జూచి, ఆది. 7-లి5్5; 256; ఆర, 2-120 

ఉచ్చేదము సం. వి. అ, పుం. 

1. భీరించుట్క చీల్చుట, 

మ, ఘనవజూపహాతులం (బకాండ పరిఘఖూ ఘాకంబులం దీవశ్శాత 

నఖోచ్చేదములం అదీ ప్త శరవేవ [కీడలం. =.శళ్ళ గేం, (ద నిశాళశేం 

దుఅపోరు సాధన సమత్వన్ఫూ ర్తి నొప్పెం గడున్. ఆర. 6.847 

వి. నాశనము చేయుట, సంతోభ వజచుట. 

ర లోకోశ్చేదము. గ రసి, వా్యాకులతయు( గాక యుండవలయుట క్రై 

సు,ళ్లోకా చతురా శమములు గైకొని నడపిరి దృఢంబుగాం 

బూర్యమునుల్. శాంతి. 6-278 

శఉ్యిచ్చితము సం. విణ. (అ, ఆ. ఆ.) 

కేం పలుకె త్త(బడినదిం 

ఉ. ...చటుల వేగసముచ్చిత పుచ్చగుచ్చ వ్కిప్ఫోటిత దిగి భాగు6 

డగుచుం జనుదెంచె నుషేణు( డ త్తలిన్ * ఆర, 71-871 

2. ఎ శ్రైనది, మీ(దికింభోయినది. 

చ, అతులితమై ద్వితీయ కనళా[దియొకో యిది నా నిజాంగ ముట్చి 

తముగ బెంచి వుచ్చమునంజేని దిగంతములందుచున్న యు,న్నతు6 

గవివాథు( జూచి కురునందనుండు, ఆర. 8-848 
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ఉజగించు స; కి. 
జి 

విడుచు, త్యజించు, వినర్జించు. 

సీ, +..పోర నన్నొ త్తి యవుడుం జెప్పుదు రేను నాశేనయినంతయుం౯ 

'జేసితి నింక నిశ్చింతవృ త్తి, సుగతికిం జన(గోరి తగ నుజ్జగించెద,బా" 

ణాసనంబును శాణములును -శే- దెలివి గలిగి మనుం డని పలికి: 

(|దోణుండు) [దోణ. 5.822 

లేం లజ్జ పాటించి మది వెజ యుజ్జ్ఞగిం చి, రయము మెజయ నప్పాం: 

చాల రాజసుతుండు. శల్య, 1-820; శాంతి. 1-181. 

ఉజ్జాన కము సం, వి, అ. న. 

ఒకానొక తీర్ణన్టానము. 

వం ఆర్షి రి నేనా శ్రమంబున నుజ్ఞానక స్నాతుం డై మరు రం డఖిల పాపం 

బులం దొటంగు, ఆను. 2.85 

ఉజ్జ్వలత్ సం. శత, 

నికి, 'దెనుంగున వ్య_న్షహయోగము లేదు, 

ప్రకాశించుచున్న, 

క. ధృష్టద్యుమ్నుడు నుజ్జ ల, దష్టాపద పుంఖ మార్గ ణావళి నయ్యు,. 

త్కృష్ట గజభుటల( గలణె. థీష్మ. 2_210' 

ఉబ్బలత సం. పం ఆం, (స్రీ. 

(పకాళము, కాంలి. 

క, కల్పిత దృఢ చతురంగా, నల్పంబై గండుమినిలి యాదవ బల 

మా,క లోజ్ఞ్వులతం గొలువ నవి,కల్పుడు గృతవర్శ ననియ 
గాఢన్ఫూ ర్షిన్. భీమం 1-90. 

ఉజ్జ్బలత్వము సం. వి. అ, న. 
(ప్రకాశము, శాంతి. 

శే, గంధకారి వేవంబు కతన మూర్తి, యుజ్జ పలత్వంబు మటువడి. 

యుండ జాండ్కుతనయ మహిషి, విరా, 1-294; కాంతి. 6-15 

ఉజ్జ్వలము సం. విణ. (అ, ఆ, ఆ.) 

౯ (పశాశించునది, 
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చ కప్పగు మృదుమౌళి నుజ్జ్వల నఖాంకురశేష్ట యొనర్చు నర్భిలిన్. 

విరా. 1-247; విరా, 4-118- 

సీ ఉరగంబు( దునిమి వే మరలి కర్దు౦ెమీ(ద(, బదియు.6 బం డెండును. 

బటుశరములు, నిగిడించి యుజ్ఞ $ల0౯బగు దొడ్డ నారసం చేసిన. 

కర. 8.881: 

ఉజ వలితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

వెలిగింప(బడినది, జగ్రలింపంజేయ(బడిన ది. 

క. ఉన్నతకరదీవ నికర ముజ్జులితముగాన్. | దోణ, 5-148: ఎ UU 

ఉజ్వలుండు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 
జ 

1, (పకాళించువాండు. 

వ. వెడలి వివిధ వాహానారూఢలయి పౌరు లప్ఫూరువంశవరు ననుగ 

మించి రి త్తెఅంగున మెజయు మహిమ నుజ్జ గలుం డగుచుం జని 

భాగీరథి యుత్తరించి పాండవో_త్తముండు కురుజే [తంబు (వవే: 

శించి చనుచుండి. ఆ(శ, 2_80; అశ. 4_272; కర్ణం 1-268. 

తే. ...మార్తాండు మాడ్కిం జాడ నుజ్జ్వలు( డగుచు నర్జునుండు 

ఖీ 

2, ఇార్యము గలవాడు. 

క. విను మవమానము వడి యిట్లునికి( బడయు పొగడు కంటె నుజ్జ గ్ 

లులై మా,ర్కొనినది లెగ్స యెట్స్లయ్యినను వీరికి. బోటు మేలు. 

నాకుం జూడన్, ఉద్యో, 1_342: 

శి. పెంపొందువాండు, 

ఆ, పుతమి|త బంధు భూరి సేనా నమ్కన్యితముగా(గ( గొలిచి నిన్ను 

రాజ్య, భార వావానమునకు(ం బట్టంబింగట న్కుజ్యలుండ వగుదు. 
౬ లు జై 

రమ్ము వారికడకు ((క్రీకృషు(డు కర్టునితో ననిన మాటలు) 

ఉద్యో. 4-89 

ఉజితము సం. వీణ, (అ. ఆ, అ.) 
యు 

విడువ(బిడీనది. ఇ 

వ, వేత పత్యనుభూతో జ్లి తంజై న యాపానభూభాగంబు ననుకరించు. 
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కురు "జే |తంబు. శాంతి. 2.64 

ఉ ట్లు దే. అ, |, 

కాలు, [సవించు. 

ఆ. ఆర్చి నెత్తు రుట్ట నమ్మ న్తకము వట్టి,కొని యతం డుచా శ్తృఘోర 
భంగి, దోణ, 5-205 

చ. అరివయి వీ నెత్తి చనునప్పుడుం దేనియ లుట్టుకట్లుగా, నరపతి 

వానివారలు వినం [బియమాడుట మేలు, శాంరీ, 8-21 

ఉడించు చే. స, (కిం 

(కుంగునటులంజేయు, ఆణంగించు, 

క, తన దృష్టియ ముష్టియు( దగు,ననువున మన్నె త్తి యేయ నత 

డప్పుడు డిం,చిన కాయముల సపాటం,బున( బిదియు. బదేను నుచ్చి 
పోయెం గోలల్. విరా, 5-82 

అప్పుడు -} ఉడించిన = అని ఆనందవారి పాఠము 

ఉడించు శబ్షము నిఘంటువుల. గానరాదు, అవుడు - డించిన ఆని 

విడరీయట నమంజనకుని తోంభెడిని. చూ. డించు, 

-ఉడికించు చే. స. |కి. (ష/ ఉడుకు) 
1. కోపము వచ్చునట్లు చేయు, 

క, రి తయుపచారముల నే, ను త్తము( డగు ధర్మతనయు నుడికించితి 

ద్యుర్చుత్తులగు మత్సుతులకును, మి త్తియగుం బోర వగలు మిగు 

"లకయున్నే. ఉదోో, 2-82 

క. సమరమునకు( బురికొల్పుచు, మము. దల(చిన నుల్లి కుట్టు మాటల 

దచ్చి త్తము లుడికించుచు( బాండవ, సమితిం గడగించువా రచట 

-2. మనోవ్యధ పొందునట్లు చేయు, అంతస్తావ మొందంజేయు. 
శ 

క. పాంఛచాలరు( వాండవులు న్కుధంచిత గర్వమున ననికిం దతిమి 

యొడల. మం,డించుచు నుండ(గ ని ట్టుడి,కించెద వొకవలన నీవు. 

ఇ గీడు పలుకులన్. | [దోణ, 5-35 
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(_కౌవది యుధిష్టిరునితో) సీ. ...ఆరిగణంబు6 _తే= (దుంచిరాజస్రంబు 

సేకొంటి తొఅంగిపోదు(గాక యని యిప్పు డుడికింప వీకు. దగునె 
శాంతిం 1-89 

శ్లో, కథమద్య పునర్వీర వినివాంసి మనాంసి నః. సం.భా. శాంతి.14-12 

ఉడిగించు దే, సం (కి, (౪ఉడుగు) 
ఉడుగ(జేయు. 

1. మానిపించూ ఆవు, 

క, భగదత్తు నేను( గడరిన, వెగడునం ఇాండవుల మొనలు విణుగు 

టయు మవ్మోనగ మేటి వేగ మా(గిన్కపగిది ఘటోత్మ-చు(డు దాని 

పరు వుడిగించెన్. థీ. లి-లిక 

2 విడుచు, తొల(గ( [దోయు, 

సీ. నిను. (బజాసంవోరమునకునై_ కల్పించి, నాండ6 గావున నీ మనంబు 

నందు, బొడము విచారంబు నుడిగింపుముం [దోణ 2.170 

కీ ఆణ(చు. 

ఉ. ...వానినెల్లిం (గ,క్కించెద నీమదాంధ్య - ముడిగించెన నిప్పుడ 

కాలు (పోలి శకే(,గించెద. ఆది, 6-294 

ఉడిగిమడుంగు; ఉడిగిమడ(6గు దే, అ, కి 

అణ(గిమణంగుం 

క వనమున ఫలమూలంబులు, దిని మునివై యుండయగాక ధీరోద్దతిమై, 

ననిసేయ నీకు వచ్చునె, చను మచటికి నుడిగిమడింగి శాంతుండ 

పోలెన్. (ఉడింగి మడ(గి - అని నం.ము) దోణ, 4-241 

ఆ. అనిన ధౌమ్యు( డిట్లు లనియు నీవత్సర్క, మొకండు నెట్టులయిన 

నుడిగి మడి(గి, సంకటముల కోర్చి చరియించి యావద, ని_స్తరించి 

పిదప నెగడవలయు. విరా. 1-148 

.2. ఉపరతమగు, వ్యాపారము లడ(గు, నశించు. 

శే, ఉపరత ౦బై న మనసుతో నుడిగి మడంగు నిం దియములు వరమ 

మొుంచెనేని చాన, మనను మగుడదు విషయతృ్ఫప్టృన చరించు. 

' + శాంతిం 6. 88 
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ల. ప్రాణములు 'దక్కించుకొను, పాజిపోవు. 

. (దోణుండు దుళ్ళాననునితో) శ ఏమి యువరాజ విభునకు, సేమమె- 

నై_ంధవుని నేమినేనె నరుండు నీ, వేమిటి. కిట్టీ రథిక, స్తోమముతో 

విళిగి తందు€ జొచ్చెద వింకన్. _ 

క, అడుకులు దిన్నట్టగునే, కడుపున గుళై త్తినపుడు గడు బఅచితి' 

వాం డడ లెలుంగక పాండునుతుల, నుడిగి మడు(గ వలనే నిప్పు" 

డక సాత్యకిచేన్ . [(దోణం 4.88, 8%: 

ఉడిచికొను చే అ. కి. 

ఉపనంవాదించుకొను, మరలించు. 

కి. ధరణీ దిశా పసారిత, గురుకర నికరంబు లుడిచికొని దీర్భ నిరం, 

తరగతి భఖిన్నుండ పోలెను, వారిదశ్వ్యుడు వి|శమించె నస్మాది. 

దరిన్, ఆరి, 6-174 

ఉడిపికొను దే. ఆ. కి. 

మాన్నుకొను, పో(గొట్టుకొను, 

వ. అని వితర్శించుచుం గిరీటి యురియాడు చిత్తంబు ను త్తలం బుడిపి' 

కొని లిశ్నయించి. విరా. 1-161; ఆశ, 1-99; భీష్మ. 2-162 

ఉడివించు దే, స. |కి. 

1. మానిపించు, ఆంవు, 

ఉ. ...మహోోోర్వీనుత సర్పయాగ ముడివింపుము కావుమ సర్పనంవా' 

లీన్ , ఆది, 2-230 

బి అణంచుం 

ఉ. వింతయె కాముళ_క్తి యుడివింప(గ శక్యమె యెట్టివారికిన్. 

ఆది,. 1-59 

ఉడినోక దే, ఏ, 

విరమించుట్క ఆ(గుట, 

'ఉ మండుచు వచ్చు దాని బది మార్గణముల్ గొని వేగమొప్ప నా,. 

ఖండల నందనుండు గడికండలు సేసిన జూచి యప్పు డ్యాతం డుడి: 
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“ వోక లేక సమరంబున ఖడ్గము 'ఖేటకంబు - ను,ద్దండోత( గొంచు6 

దేరు డిగి శా గవిసెన్ రయ ముల్లిసిల్లగన్. విరా. 55-151 

ఉడివోవు దే. న. కిం 

' విరమించు, ఆపు 
చూ, ఉడివోక, ' ల విరా, '5ఎ 1వ్ే 

ఉడుకాలయలు దే. అ. కిం 

మనస్తాపము తొల(గు, విచారముడుగు, మంట చల్లారు. 

సీ ఈ వెం డుకలువట్రి యీడ్చిన యాచేయి దొలుతగాం బోరిలో' 

దుస్స నేను తను వింతలింతలు తునియర౭ చెదరి రూ,పజియున్న. 

గని యుడు కాటు(గాక, యలుపాల( బొనపడు చిచ్చే యిది 

ఉద్యో. 8-117 

ఉడుకు దే, అ. కి. 

పరితపించు, (భయదుఃఖాదులచేే) తాపమునొందు. 

సీ, విపులు పట్ట ఠా వెజసొచ్చి యొది'గెడు, గవయంబు చాడ్పునం 

గర్భ భీతి, నుల్లల నుడుకుచు నుండుదు. కర్గ. 8-88" 

శే. చూచు వారల యుల్లి ముడుక. స్రీ: 2-14 

శే, మదిం జింత పొనిపి యుడుకు లొక శెట్టి, 
శాంతి. 1.282; శాంతి. 4—B4 

వి, 

1. అంతసాపము, పరితాపము. 
ఆ. ఓడి వచ్చినాండ నద్ధతి నాకేల, యుడుకుమాని నీవ యుర్వియేలు 

గుజ్జములు నేశు(గులు లేని బయలు న్మీతలనె కట్టికొనుము ధర్మ 

తనయ, శల్య, 2.72" 

లో, పహూతజాంధవ భూయిష్టా వాశాశ్యావాత కుంజరా, ఏమో పృధివీ- 

రాజన్ భుంజై ౩నౌమ్ విగత జ్వర: సం. భా. శల్య. 2.62" 

శే, నేల(బొరలు,చున్న వాశళేమి నెప్పుడు నుడుకు పేర్మి. 

స్రీ, 2-60; ఉద్యో. 8-117 
2, బాధ, పీడ. 

క, కడు (గొవ్వి వాడు లోకము, నుడుకుల( బెట్టంగ విసివి యుగ 
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తషమునం, గొడుకు బడసి, ఆను. 4-407 

విణ. 

వేడియెనరి, ఉన్మము. 

తే, ఉడుకు గన్నీరం దడియంగ నొఅగుచును విశేషయై. (స్రీ. 2-45 
లా 

ఉడుకువ వి, (4/ఉడుగు 
వి.శాంతి, విరామము, ఊజట, తెజపి, 

చ, ఉడుకువ లేని కయ్యమున కోర్వంగ వచ్చునె నాకు ఉప్పివునైడు 
నొకమాటు వాగవాము డింపవు, విరా. 5146 

సీ. చావిరి. బొదివెడు వగల సందడి(బడి, యురియుచు నునికికి నుడు 

కవయును. విరా. 2-81} 

ఉడుగంబడియుండు దే. అ. కి. 

ఒదిగి వపడియుండు, 

క, చేవతలశైన నొక్కొాక,చో వలయునకాదె శతునూదన విధి 

కాలావాప్రికి మును దమ స,ద్భావంబు లడంచి యుడుగంబడి 

యుండంగన్, విరా, 1-58 

ఉడుగు చే. న. కి 

1, మాను, విడుచు, త్యజించు. 

క. వెక్కుండ నొక్క పోరను, నుక్కణ భంజింతు( జంపు టుడుగుదు 

రాజుం దక్కటి చూపు లెంతయు, వెక్కునపడ6 జితగతుల 

వివారింతు దగన్, విరా. 1-82 

తే, నా బుద్ధి వీనవయ్య తమక ముడిగి, విరా. 2-78 

క, జనులకు నొడంబాటగు విధ,మున నడచుచు లోకనింద్యముల నుడు 

గుచు మీందని యొక కలిమి కులుకక, మనజులతో. బొంది 

పొనంగి మను టెౌక్పు నృపా, ఉద్యో. 2.88 

తే. నియత తపమును నిం|దియ న్మిగవాంబు, భూరివిదర్ధయు శాంతికి? 
గార ణములు, . వాని యన్నింటికం"లు మేలైన శాంతి, కారణము 

లోభ ముడుగుట, కౌర వేం. 
ఉద్యో 2-04; శాంతి, 5-208, 561వ ఆది. 2-180 



ఉడుచు 1058 

అ, (కిం 

1. విరమించు ఆయు . 

కం కదియుచు( కాయుచు( బట్టుచు, నుదలుచుచుం బడుచు లేచు 

చుడుగుచు వడిగొం, చొద వెడు కినుకం గడుబి' ట్టిద ముగ( "బిన(గ౧ిరి' 

చలంబు డింపక కడిమిన్. విరా. 2.848. 

క, ఉడు గుడ.గు మోహనా(న్ర్రృము, విడువకు మను నెలుంగుతోడ. 

వేగంబున న, య్యొడ శేంగుదెంచి నారదు/ డెడపడు టించుళయు 

లేక యిట్లను నాతోన్. ఉదోో, 4_849 

2. తప్పు, తొలగు. 

ఉ. చూచుచు జేరి |వేల్మిడుచుచుం దలయూంచి విలక్షచిత్తయై.. 

యాచపలాతి ముక్కుపయి నంగుళముం గదియించి దీనికై, 

గీచక యింత నేసితి నుఖిత్యము బొలదుదుగాక యింక న్కుచిన 

నిట్టుగా కుడుగునే యనుచున్ సజ నందుచుండ(గన్, 

ఏరా 2-856 

ఉ. మైవడి పోయెంగాక ధృత రామ్ట్రిండు గన్నది యేమి యాసభం 
చా వలదవ్నః! గీ డుడుగదా. కర్ణ, 9_224 

8. వింకము వదలు. 

చ. ఎడపక యర్హ్య్య మచ్యుతున కిచ్చితి మిచ్చిన దీనికిం దొడం,బడమని 

దుర్దనత్వమున6 బల్కెడు వీరుల మన్తకంబువై, నిడియెదనంచు. 

దా జరణ మెతె సభన్ నవాచేవు డట్టిచో, నుడిగి సథానదుల్ 

పలుకకుండిరి తద్దయు ఫీతచిత్తులై . సభాం. 2-30 

విణ. 

నూను, విడుచు, త్యజించు, 

తె, చేయుబంతయు మేలై నం జేసి పిదప, వగచినట్టి చానము దను? 
బొగడికొన్న, చానవిధి నిషృలంబులు గాన రెండు,. నుడుగుదాత 

మవోఫల మొంద(గాంచు. ఆను,. 5- 189: 

ఉడుచు న. (కిం 

ఉడిగించ్యు పోగొట్టు, తొలగించు. 



తే౦054 ఉడుపత్సి 

ఆ | కూరకర్యులయ్యు గో తావ్యాణుల కగ్కు బాధ లుడుచు జనుల 
వాపచయము, వెట్టి యెడల బొంద విం|దనందన నీకు, సమయ 
భంగభీతిం జన(గనేల. ఆది, 8.121 

ద, ఆంపు, నివారించు, 

వ. ...వారాళశియుంబోల బోరన _మోయుచున్న వాది శబ్దంబు 

లుడిగి. ఆది, 6.16 

ఉడుపతి నం. వి. ఇ. పుం. 

చం[దుండు, నవత తములకు రాబు. 

సీ జిహ్వ యధ్యాత్మకము రన మారయంగ -కే- చాని యధిభఖూత 

ముడుపతి దదధిద్రై వతంబు ఆశు. 2-148 

ఉడుపము సం, పి. అ. పుం. న 

నీటినుండి రకీంచునది, తెప్ప, 

వ. ...|[దువ్యువంశంబునవా రుడుపప్తవ సంతారస్రంబై న దేశంబు 
నకు రాజులుగా. ఆది, 9-196 

ఉడుపు దే, స, కిం 

ఉడిగించు. 

1. పోగొట్టు. 

వ. ...ఆనులేవనంబున న సగంధం బుడిపికొని, విరా, 8-లి 

కం కామ (కో ధాద్యములగు, నీమానస వికృతు లుడిపి. శాంతి. 4-80 

క, ఏను ఇవు లుడువంగ భీమజమునకుం దలకొనిన చందమున. 

శాంతి, 4-986 

“లీ. ఆయు, నీరోధించు, అడ్డగించు. 

తే. ఇట్లు శృతుంతపుని( (ద్రుంచి యివ్విధమున, నొక్క(డొక్కండ తల 

పడు టుడుష( దలంచి, వివిధ జాణపరంసర వెల్లి గొలిపె, భయ 

రసము వట్టు పెట్టున బగలువాటు. విరా. 5-78 

సీ నరు( డేచి వాయుకాజమ్మున నమొన(, దూలింప( గుంభజుశైల 

శరము -ఆ- వచ్చి యుడుప నలిగి. భీష్మ. 8-218; కర్ణం 9.49 
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వ. వాడు పాండవ బంంబుల కెదురుగా నరదంబు సముచితరయంబున 

నడప నమ్మ్మ[దపతి నము[భ నము|దేకంబు చందంబై న యా 

నైన్యంబు సరభసత్వంబు చెలియలి కట్టయుం బోలి యుడుపుట 

యచ్చెరువై యుం౫. శల 1.135 

తీ, అణంగించు. 

ఉ. ...వీటికిం, బోవవు శ|తునే వుడిపి పోయెడు వాడవుగావు నీవు 

సై ,న్యావలియైన( కేడ్సడక యాతలకెయుట లేదునేనియున్, 
విరా. 4-192 

క, నిన్నయఅసచ్చి పోయితిివున్న యఅయు నే(డు దీర్చి యడివెద నీ 
గ,రోన్నలతి యింకెట వోయెమ. ఉద్యో 4-841 

ఒక, చల్లార్చు, 
య 

వ. 'పెలిగివచ్చు కార్చిచ్చు నుడుపను బాషోణవర్ష ౦బు వారింపను, 

ఉద్యో. తై. బరి 

తే, (తినయను(డు వచ్చి యాతని. చేర్చి నాత్క డాతెజంగిటి,గించి 

యయ్యగ్ని నుడివె, నపుడు పుళ్లైం దదీయేం[దియ |వజమున, 

నొక్కయంగన ర కాకీ యుజ్ఞ నలాంగి. శాంతి. 5-204 

5. మాను, తీర్చు. 

వ, ఇట్లయి్యిరువురు వొండొరులం బట్టుకొని యేడ్చి రచ్యుతుం డుడుప 

నుడిగి తతా లోవగత నముచిత పరిజనానీత జలంబుల ముఖ 

[(పవాళనంబు సేసికొనిరి. కర్ణ 8.109 

. ఉడువు సం. వి. ఉం స్రీ). న, 

నత[తము 

వ. అకాలసంధ్య నావహించినం దదుచిత వ్యాపార పారంగతంబులై 

పొడసూసిన యుడుగణంబులుం బోలి, విరా. 5-60 

_౨ఉడ్కువ దే, బి 

 ఉడుకున. 

చ. వారొక యుడ్కువ లేని (తిమ్మటన్. విరా. 8-96 

(పొకాంత ర ము) 



ఉతధ్యుండు సం. వి. అ, పుం. 

అంగిరసుని కొడుక్కు బృవాన్పతి యన్న, 

సీ. మణి యంగిరను(డను మానసపు తున, కయ్యుత భ్యుండు బృవా- 

స్పతియున్కు సంవర్తుండునః గుళభా శయ యోగ సిద్ది య న్మూC 

తురు బుట్టిరిం ఆది, 8.66; శాంతి, 2-400 

ఉత్కంఠ సం. ఏ, ఆ. (స్త్రీ. 

ఇష్టపా_ప్టికై పడయు వెగిరపాటు, విరవాము వలన గలిగిన విచారము. 

క. క్రై నేని మదవిశార్కోల్లాసంబున మేనువొంగ లఘుగతి నుత్కం. 
శానవవాన విధాన, వ్యానంగతరంగి తాంశరంగుం డగుచున్. 

విరా. 2౨-899 

ఉత్కుంపము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఎక్కువ వడ(కునది. 

మ, (హరి) ధరణి చకము [గక్కునం గదల దిగ్గంతావళ | శేణి కం,. 

ధరముల్ _మొగ్గ(లడన్ దిశావలయ ముత్కంపంబుగా నీ బలం. 

బురలం చాలు(గ భీష్ము వవ గవినే, భీష్మ. 9_262 

వి, అం పుం. 

వడ(కు, 

మ, ,.. కౌరవులు గోవర్గంబు( నొంపోవ(గా(, గని యే [గమ్మటి' 

రిత్తవోదునె భయోత్మంపంబు నీ కేటికిన్, విరా, 4-68 

మ, *౨*.దిశావలయ ముత్కంపంబు నొంచెన్. 

సి, తీ. 122; ఆర, 7.254. 

ఉత్కచము సం. వి. అ, న. 
_ ఒక పుణ్యతీర్థము. 

వ, గంధర్వుండు "వెర్దయుం| బొద్దు విచారించి యిచ్చోటికిం గుజంగటా-. 

నుక్కచంబను తీర్గంబునం దపంబు నేయుచున్న వాని ధామ్యుం 

డను | ఛావ్మాణుని( బురోహితునిం గా. (అార్జింపుండు. లో 

ఆది. 7-156, 

ఉత్కటము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

అధిక మైనది మిక్కుటము, అతిశయము. . 



ఉత్కర్షము: 1057 

ఉం కీచక ముఖ్యుం డప్పు, ..నుత్క్యట నం|భమంబు హర్ష ౦బు( బఇనం. 

గొనంగ. విరా. 2.118; విరా, 2226 

వ. అని తన మనంబునం గదిరిన యనుజ వియూగతాపం బుత్కుటం 

బగుటయు వెరిడియు నిట్లనియె, విరా. 8-50; భీష్మ 3-346. 

ఉత్కరము సం, టిం 9 పుం. 

సమూవాము గుంపు, 

సీ. ఛేరీధ్వనుల నింగి బీటలు వోకుండ, గరికర శీకరోత్మరము 

రడుపు. భీష్మ. 1-119; విరా, 8-164. 

ఉత్కరణము సం. వి. అ. న, 
అ 

వైకి లాగట, చెకీ ఎగ (బట్టుటః 

న, 4. ఆ సభ విభవంబు సూచువేడుక నందు గుమ్మరు వా'డ వారి 

నీల బద్ద స్నీగ్గమణి స్థలంబునంగు జలబుద్ధిం జేనీ పరిధానోత్కుర్న 

అంబు సేసి విమల ళిలాతల బుద్ధి నుదక పరిపూర్ణ ంబయిన వాపి 

సొవ్చి కట్టిన పుట్రంబు దడియం | బెల్టిన నన్నుం జూచి వృకోద 

రుండ. నగయె, నభా. 2.143 

ఉత్కర్షత్వము సం. వి, అ, న. 

వ, అనిన విని జనకుండు వర్ణ ంబుల యుత్కర్ష త్వాపకర్ష త్వంబులకు 

మూలం 'బెయ్యది, శాంతీ, 6-608. 

ఉత్కూర్షము నం. వి. అ. పుం. 

1. అతిశయము, గొప్పతనము, 

క అని హర్షోత్కర్ష అబున, మన మలరంగ6 బలి, విరా, 1-227 

వ. అట్టి మవామూరర్తిం గనుంగొని ధనంజయుండు విన్మయరోము. 

హర్షణ (పవార్జోత్కర్హ ంబుతో (పణామంబులు నేసి, భీష్మం 1-210: 

2. పాళ సము, గ్రేవ్టృత్వము. 

క హర్ష ౦బును మానంబు న, మర్ష ము నవ రాధమును సమదభావమూ. 

67) 
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స్కుత్కర్హాపకర్ష చింళలు, నార్ష సమా చారమున నిగన్త గుణం 

బుల్ , శాంతి. ౨.2% 

వ. అని పలికి స్వర్న రబున ఫాలలోచను వలనం బళమో క్కుర్ష ౦బు 

వడనీన తెలు గేర్పడం జెప్పిన, (రోణ, 8.19 

న, దుర్యోధనాది సుతులకును దక్కును, గలుగు బధులకు సుక్కర్ష 

మెఫ(గ, ఆశ, 1.10% 

ఉత్కర్షించు సం, అ. (కి. 

అధిశ మగు. 

క, తహముల్లము కల్ళషముల, నపగతముల( జేయు విద్యృకాస్పదమగు 

న్కా తపసి మహీక చానంబున, నువచితమగు విద్య దపము నుత్క 

రై ంచున్, 

క. కాన(6 దపంబును విద్యయు, దానెదాత్త (ప్రవర్డి శంబులు 

ఆను, 4-951, 862 

ఉత్క-లితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
కలిగింప(బడినది, 

చ. ఉరుతర చావపావక శిభోత్కలితళ్వ్యనవంబులున్. ఆది. 5-280 

ఉతీ రము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

చెకి( జి మ్మ (బడినది. 

(నగ్ధర :- వదనోత్కీర్డ్మ కీలాల ఛార్యాపంక (పాగ్భారమశ్నాపతన 

విఘటిత _పాణు(2, ఆది, 791 

ఉత్క్బుష్ట సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

గ్రోష్తుకాలు. 

వ. రూపలావణ్య గుణంబుల( |బికుదా జవంబుల య బెల్ల నుతక్క్బృష్ట 

యగు టంజేసి పమద్వర యన నొప్పుచున్న కన్యక ఆద, 1.145 

ఉత్క్యూష్టత్వము సం. వి, అ. న. 

గొప్పతనము, (ేస్టతవము, 

శా, ధృష్టద్యుమ్నునిం జూచుచున్ రణ నము[దేకంబు జావోబల్యా, 
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వష్టంభంబును శార్యనిర్యహణ గర్వన్ఫూ ర్హియం దొంటి యు, 

త్మృష్టత్వంబును దక్కి సుక్క వగ బుద్ధిం వీకు వీంకాడణగాం 

చేష్టాహీనత( బొంది యగ్గుషండు నంతీప్రాంగు(డై యున్నెడన్, 

[దోణ, 5.020 

-ఉత్యషము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. (శరము, పళ సము, 

ఆ, ఉత్తమాసనములు నుత్కప్టు వావానంబులును గరుణ( దమకు 

భూమిపాలు(, డీక తార యెక్కు. *ంతటి మన్నన, గలుగువారి 

శై నం గార్యమగునె. విరా. 1-182 

సీ ధనము లుత్కష్ట ంబులను ధనంజయు మాట పొటిగాంగొనుము, 

శాంతి, 1-144 

క్, పరుషత్వము లే కంత 8$కరణంబున శుద్ది సాల గలిగి (పియము 

పొం, పొరివోవంజేంత దానము, పరమోత్కృష్టంబు పదడప త్ర 

నిభాశీ. ఆను. 5-212; ధీష్మ, 1117 

2, మిక్కుటమైనది, అధికము. 

క. ఒక తల సమ _స్పజగములు, నొతండ జనార్డను(డు నిలిచి యొక 

తల యెనన్, నకలము నసార మాతం, డెళరుని సారంబ చాల 
నుత్కృష్టమగున్ , ఉద్యో. 2-815 

ఉత్క్యష్టు(డు సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

శేష మెనచాడ్కు | పశ సి పొందినవాడు, గొప్పవాడు. 
L అ 6... య వాటి 

శే, ధృష్ట కేతుండు గెరవోత్క్భృష్షుండై న జాహ్లికుని మాటుకొని. 
6 రు కాలా ౧ 

భీష్మ, 1-267 

వ, తపో ధృతి శమంబుల నుత్మృషమ్ణండగు ద్విజ(శేష్టుండు దీనివలనం 

బుట్టు న్ది సి వపయోగింపుము, శాంతి 2-69 

వ మను ష్యులయందు జాతిధరోస్టపధారకు లెక్కు_డు జాతిధరోగ్మ 4 

ధారకులయందు విపు లుత్తములు వి|పులయందు వేదజ్జు లు దా 

త్తులు వేగజ్జులయందు [బవచనశీలు రుత్క్భృషులు (ప్రవచన శీలు 
అవి Cy యు 

దరయం 'దాతగ్మెజ్ఞ లధికులు, శాంతి, 5-99; (దోణ. ర్_ల్లిడై 
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॥ ఉత్కోచము సనం, వి, ఆ. న. 

ఒక పుణ్యతీర్థము. (పాశాం) చూ, ఉత్కచము. ఆది. 7-156: 

ఉత్కోపము సం. వి. అ. పుం, 
మిక్కి లి కోపము, 

ఉ. చాపము గేతువుం దునిమి సారథి నళ్వములన్ వధింప ను,త్కోప. 

వికారు(డై యసుర [కూరకృపాణము గొన్న. [దోణ. 5.168: 

ఉత్మమణము నం. వి, అ న, 

1. మీంికింగా ని వెలికింగాని పోవుట. 

సీ నరనాథ యుత్మమణ |(పదేశంబులు పాద జంఘా జాను పొాయు* 

గువ్య్యామ లు, శాంతి. 6.124 

బి పాణము ఫోవుట, 

సీ చేకురు నవవర్షి ముత్కమణ కాలంబున గంగ( దలంచిశేని. 

ఆను, 9.118: 

ఉ|క్కమము సం. వి. అ. పుం. 

ఉ త్కమణము, వెలుపలికి(బోవుట, మీ(దికీంభోవుట. 

జె, వృన్మయ పవన క మోత్క మముల నొందు న దెవతంబుల యోగి 

వరుండు, న శాంతి. 6_124- 

ఉత్తంనము సం. వి, అ. పుం. | 
1. సిగదింతి, తలమానికము, శిరోభూషణము, 

ఉం ...నేను ద్కుర్మ్మాంసము గోయు వైద్యుని [కమంబున నాతని, 

(దుంచి యన్వయో,త్తంసము( జేయనే జనకు( దద్విధ మొప్పటె' 

పీరు బేసినన్, ఉదో్యో, 3-379 

2, గోవ్షవా చకము. 
© 

కురుకలో త్తంనమవై . శాంతి. 1-12]. 

ఉ త్రంసికర ణము సం. వి, అ, న, 

అలంకారముగా జేయంబడినది, 



-ఉ_త్తమాంగకము 1061 

క, అంనపచేళ లలితో, త్తంసీకరణోవలాల్య ధరణీవలయా. 

శాంల్ం 8.426 

ఈ తమత సం. బి, ళం, స్రీ. 

ఉ_త్తమక్యము, (్రేష్టత్యము. 

క, పురుషుండన వేట్ొకండేే పురుపో త్తముండైన యేన పురుషో త్త 
మశా,న్ఫురణకం బురువత్యంబన్కు మెరమెర గల దదియకాదె 

మెయికొను( (గియకున్. భీష్మ. 1-199 

ఈ త్రమత్వ ము సం. వి, య, న. 

[శేవ్టత్వము- 

వ. తన చూవునం గపిలలయిన గోవులకుం దక్కిన వర్ణ బుల గోవుల 

కంబ నుత్తమక్వంబు గలుగ వరంబిచ్చి విరించిని వీడ్కొలిపె. 
ఆను, లి-2ర5 

ఉత్తమము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1.శేష్టమెనది, 

క. ఉత్తమ క న్యాజనులకు, నృత్తము గఅపంగ నాకు నేర్పు గలదు. 

విరా, 1--5668 

వ, ధర్మార్థ కామంబులయం దు_త్తమమధ్యమాధమత్వ నిరూపణంబు 

సేయు(డు చూతమని పల్కిన నవ్విభునకు విదురుం డిట్లనియె, 

శాంతి. 3-452; ఉద్యో, 4-427 
2. మిక్కిలి అనుకూల మెనది, 

ఉ. ఉత్తర లోనుగాగల పయోజముఖుల్ పగలెల్లం (లీకితో, నృ 
_త్తము(జేసి పోవ మవానీయ రవాశ్యవిధిన్ నిశీధినీ,వృ త్తము 

గోరు వారలకు వేడ్కకు. బట్టగుచుండు నాగ్భహాం బుత్తమ 

మి త్రెజంగునకు నొంటిమెయిం దగ నీవు వచ్చివన్. విరా 2-265 

ఉత్తమాంగకము సం. వి, అ. న. (ఉత్తమాంగము) 

శిరస్సు, తల, 

చ, ఘశతర కంధరుండు దృఢ శాయుయు దీ_ప్పముఖుండు ర క్రలో,చ 

నుండు మహో త్తమాంగకు,డు ...నువర్దుండు పు్లై భూవ రా. 

ఆను. 1_77 
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ఉతమాంగము నం. ఏ. అ, న, 

శిరస్సు, తల 

వ, ఇవ్విధంబున (దుపదప్పుతి దురవస్థం భొందుచు...దినకరుం గనుం: 

గొని వినయ వినమితో త్తమాంగ యె నిజాంతర్గతంబున, 

విరొం 2107 

ఊ. భీముండు దదు_త్తమాంగము నముద్ధతి దన్నిన. సౌ్తి. 1-209 

ఉత్తముడు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

|, _శష్థ(డు, 

వ, ...భూనురో త్తములు దమ్ముం బరి వేష్టి ంచియుండ. విరా, 1.46 

2, యోాగ్యు(డు. 

క, ఆరోగము గల యు _త్తము6 బౌరోహితింబు నడపంబనుచురది. 

శాంతి. 2-816 

ఉ త్రమౌజు(డు సం, వి. స్. పుం. 

యుభామన్య్యుని సోదరు(డు, దువదుని కొడుకు, ఇతడు మవోరథులలోం 
జేరనవాండు. చూ. ఉద్యో. 4-265; (దోణ, 4.168, 169, 170, 1/1. 

నిదించునితని నశ్వతళ్యామ వాత్య చేసెను. సౌ ప్తి. 1-168, 169 

ఉత్తర సం, వి. ఆ, (స్రీ, 

1. విరాటరాజు కూ(తురు, అభి మన్యుని భార్య. విరా, 1-245 

విరాటు(డీమెను ఆటగజవపుటకై బృహన్నల కప్పగించెను. 

విరా. 1.943 మొ, 2652: 

| చౌవది కోరికవై నుత్తర తన యన్నయగు నుత్తరు(డు గో గవాణః 

సమయమున కురుసేనలవవెకి యుద్ధము సేయంబోవునపుడు బృహన్నలను 

సారథిగాం జేసికొనుమని యతనికి. జెప్పి యొప్పించి బృహాన్నలమ బిలిచి" 

తెచ్చి యు త్తర సారథ్యంబున కంగీకరింప( జేసెను, 
విరా. 4-2 మొ లికివ.. 

కురువేన మీదికి నుత్తర సారథిగా. బోవుచున్న బృవాన్నలను జూచి 
యీమె కురువీరులను గెలిచి వారి వస్త్రములలో జ్మిశవర్శ ఛాసురము- 
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లును లోచనోశ్సవకరమ లు నగువానిని బొమ్మపొ త్రికలుగాం బెమ్యని, 
కోరెను విరా. 4-47 అర్జును. డక్తే తెచ్చి యిచ్చెను విరా. ల-804. 

బి లు 

విరాటుడు ఉత్తరమ అభిమన్యున కిచ్చి వివావాము చేసెను 
విరా. 5-889 మొ. 

ఈమె భర్త యభిమన్యుని దోణున మూ(డవనాటి యుద్ధమున 

కర్జు(డు మొవలగు యోధులు వంచనచే వధించిరి, రోజ, 2-122: 

శోకపరిత పయగు నీమెను కృష్ణు డోదార్చెన, (దోణ. 2-389 

ఆ సమయమున కీమె గగ్భిణిగా నుండను, అశ్వ శ్రామ (పయోగించిన 

(బవ్యాశిరోనామకం బగు న్యస్త్రముశే నీమె గర్భము దగ్ధము గాకుండ, 

(శ్రీకృష్ణుండ. గాపాజను. ఈమెకు పరీక్షితుడు ఆను కుమారుండు 

జన్మించెను సౌవి, 2.60 మొ. 

2. ఉత్తరాషాథా నక్ష తము, 

క్ ఉ త్రరాఖ్య మైన యా పాఢమాక్షి కా డ్దా()న్నంబు ఆను 2-979 

ఉ తరంగము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

లేచిన ట్టి తరంగములు గలది, ఉప్పొంగినది, 

వ దేవా జనమేజయండు వై శంపాయనుతోడ మత్పూర్వ పితా. 

మవులగు పాండవులును ధార) రాష్ట్రలును స్వర్గం బారోహించి. 

యెక్షెట్టి నెలవుల నిలిచి శెట్టు వర్తించిరి చెప్పవే తచాకర్షన కతు. 

కంబు మదీయ చి త్తంబున నుత్తరంగంబగుచున్నయది. న్వర్శం జ 

(ఉత్తలము అని పాఠా :) 

ఉ తరకుమారు(డు సం. వి. అ. పుం. 

విరాటరాజు కుమారుడు. చూ ఉత్తరుడు, 

వ. ఆయ్యు త్రరకుమారునకు రథంబు గడప నియ్యకొని. విరా 4-29 

ఉ తరకురుభూమి; ఉ త్రరకురుభూములు సం, వి. ఇ. స్రీ: 

జ(బూనది (పవహించు (పదేళములు జంబూనది నీరము సోంకిన 

చోళ్లైల్లను నువర్జ బగున(ట, అందుచే ఈ యుత్తఠ కురుభూములు నువర్ణ 

మయమ. లని చెప్పవచ్చును, భీష్మ 1-19 న్వర్గతుల్భ్యములై నవి 

ఆను, 2.322 
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ఇవి మేరువునకు నుత్తరమున నున్న పదేశములగుటచే ఉత్తర కురు 

భూములని పేర్వడిసినవి, భూమివై నంచరించువారి కెవ్యరెకి ఇవి అగో 

చరముల(ట. ఎవ్వరును అచ్చట సాధించి క్రైకొన్నది లేవట కందు 

*వారివానము" అను పుర మొక ముఖ్యనగరము, అర్జును. డీ నగరమువైై 

చిడిసికు అచ్చట వారు ఆర్జునుని జూచి భయవడి రాజనూయమునకు 

రత్నాభరణములు ధనములు నిచ్చిరి. నభా. 1-286 

క. ఉత్తర కురుభూమియొ లోకో త్తరమగు నట్టి నాక మొకొ, 

చూ. ఆనుబంధము తుది నంపుటము, ఆను, 2-822 

ఉత్తరగతి సం. వి, ఇ. స్రీ. 

ఊర్థ ప్వలోకము. 

చ. పరమ పవి|తముల్ యజకభాజనముల్ దము విన్న. జూచినన్, 

దురిత చయంబుఅం దెలంగ. |దోవ(గ+ జూలు [బదానగ ర్త క్కు 

త్రరగతి లాభ వైభవము తం7టి జున్నుగ( జేయు గోవు లె,వ్వరు 

దగ వీని గొల్లు రనివారణ/జొత్తురు వారు నాకమున్, ఆను, 8-46 

ఉత్తరణము నం. పి, అ. న. 

దా(టుట్క అవ్వలిగట్టు చేరుట. 

క, గిరివన దుర్గములందును, సరిదు త్తరణంబునవుడు |శాద్ధవిధి నమా” 

చరణ సమయమున వీరిం, బరికీ రించిన యతండు వడయుళుభం 

బుల్. ఆను, 3-193 

ఊ తరపాంచాలము నం. వీ. ఈ పుం, 

ఒకానొక దేళము. 

వ ఉత్తర పాంచాల శూర సేన....మత్చ్య 'దేళశంబుల రాజులెల్లిము 

దద్భయంబున( దమతమ దేళంబుల విడిచియున్న వారలు 

నలా, 1-112 

అద అల్ల | [=] ఉత్తర ఫల్టుని సం, పి, ఈ. (య 

అశ్విని మొదలగు వానిలో. బష్యడెండవ నత తము. 

సీ. .ఎ=చెఅకు. దేనియ నుపాసి క్తమెన --కే- భక్త ముత్తర ఫల్లులి. 

ఆను, 2-378 
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తే. ఫల్గునావ్వాయ ము _త్తరఫల్లునీ వి,ళిష్ట కాల సంజనతండేసి కలిగె, 

విరా. 4-146 

ఉ తరమించు [కిం మి. 

ఉత్తరదిక్కు. అధిగమించ్కు (ఉత్తరమించి = ఉత్తర దిక్కును బట్టి) 

ము ధ్యాక్కర = ఏనేడు లగుబెంచె నర్జునుం దేగి యింత కే తెంచుం 

బూని ది వ్యా(న్త్రముల్ వడసి యమ్మవో భుజు భూరివత్తు ం,నానత 

రివువర్లు( జూడ( గాంతు మిందంచు _కాహ్మణుల,తోనే (గనుత్తర 

మించి ధర్మనిత్యుండు ధర్ముజుండు. ఆర. 4-౩3 

ఇది నంము పాఠము, వావిళ్ళ ఆనంద అకాడమీల (సతుల పాఠము 

ఉత్తరము మించి- ఉత్తరము మించి యన్న ఛుదోభంగమగుకు. ఈ 

మధ్యాక్కర 7 ఇంద - 1నూర్యి - 7 ఇంద - 1 నూర్యగణము 

లొకొ) క్క చరణమునకు గల్లియున్నది. కాన'సం.ము పాఠమే నసరియె ది. 

“ఉత్తరా అని ఆకా రాంత స్ర్రీలింగ శబము 'ఉ త్తరదిక్కు” ఆను నర్భ 

ములో. గలదు, “ఉ త్రరాదిగుదీచీ స్యాత్ "_- ఆని అమరమ. 

ఉత్తరము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

్షే | శేష్టము, | శేస్థమెనది. 

క, ఉత్తర కురుభూమియొ లో,కోత్తరమగు నట్టి నాకమొ. 
ఆను, 2-లి2న 

క, ఇవి గమ్య భూము లు త్తమధిషళణా, శాంతి, 6.848 

ల త ర్వాతిది, ఆనంతర మైనది. 
| 

శే, భండనంబునల దశయుంకు గం డడంగి,పోక విని తీ వఖేవంబు( 

బొంది యంది, కా తనూభవు( డప్పు డానూతపుతు, నడిగె నుత్తర 

వర్తన మాదరమున, భీష్మ. కింత 

3, ప్రధానము, ముఖ్యము. 

క 44 * | బవార్ధి వచ్చి కివుం గని వినయో, త్తరముగ _మొక్కు చు, 

శాంతి, 6-440 

వ ఇట్లు | బవ్కో త్తరంబుగా. (బజావృద్దియు నన్యసమృద్దియు నగు 

చుండ. ఆది, 5-5; ఆర, 2.7 
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4 మీందిది వై ది 

క, త్యాగ మొకనెలవు శమనం, యోగం బుత్తరము దాని కూర్భ ము 

సంతో పాగమము. శాంతి, 5-348" 
వీ, ఆ. స్రీ). 

5. ఉ త్తరవు దిక్కు. 

వ. దశార్గ 'దేశంబున కు త్రరంబున( కాంచాల జనపదయామ్య దిగ్భా 

గంబున సాళ్యళూర సేన విషయంబుల లోనం గాళి.ది దతీణ తీరం 

బొరసికొని, విరా 1-141;. శల్య. 2-5: 

వీ అంన, 

6 సమాధానము, [పతివచనము, 

వ, నేనును నా పోయిన కార్యంబు విన్నవించిన విజయుండు బలు 

మొంబుళో చానికి ను త్తరంబు పలుకం దొడంగిన వారించి వారి 

జోదరుం డిట్లనియె. ఉదోో, 2. |23;. ఉద్యో, 4-177 

క.నీతులువ పలుకులకు న్కీడై తోయచిక యు త్తరంబు నదియె 

దురాత్మా. కర్ణ. 2-329; శాంతి, 4-842; శాంతి 6-540" 

7, లీనరూవమగు బుదిచే సం |పాహ్యమగు త_త్త్యము, 
౨ అవవ 

సీ. అవ్య క్రమన(గ |బహ్మంబు నా నుత్తరమనంగ శివంబక వినుతి కెక్కి 

-₹- అనామయ మన నోప్పి లీనరూప్క బుద్దిసం పావ్యమగు తత్త్వ; 

మునకు వెదమానిత (వావ్యాణులకు నమస్కరించు. 

ఇ₹ాంలి, 6845: 

8, చె భాగము, ఊర్ద భాగము. 

వ సరన్వతీ సత్త9ంబున నవకృష్ణోతరాసంగుండవై. నియమక్ళొశీకృత 

శరీరం బుతో( ౬ం౦డణెండు వర్షంబు ల శేష[వత[బులు సలిపిన తపో' 

ని ధానంబవు, ఆర, 1-127 

ఈ “అ పుం, 

9. రాంబోవునది, భవిష్యత్తు, 

క ఉత్తర క లంబున లో,కో త్రరండు వసివ్ష పాతు. డుదితజ్ఞానో,. 
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దాత్తుడు పరాశరుం డను, నుత్తమ సంయమికిC బుట్టు దుజ్జ్యల 

తేజా. శాంతి. 6-625 

ఉత్తరము ముట్టిన తూర్పు వి. 

ఈళాన్య దిక్కు 

సీ. అనతిదూర, మె యుత్రరము ముటినటి తూర్పున నొక్క మడు 
6... కావాలి టె అ 

వున 9 శల్య, 2-5 

ఉత్తరవేది సం, వి. ఇ. ఈ. (స్రీ. 
యజ్ఞమం దగ్నిస్థాపనార్థమె ఉత్తర దిక్కున వేసిన వేది. కరుకేతమందలి 

యొకానొక తీర్ధము. 

వ. అది (పజాపతి యుత్తరవేది యనియును నమస్త చేవళలు నందు 

వరిష్టంబులగు సన్యృతంబు లాచరించి రనియును దాని. గుదం డను 

రాజు దున్నటం జేసి దానికి. గురుకు తం బను నామంబు గలిగె 

ననియు చెణింగించిన. శల్య, 2-215 

ఉత్తరాభాద సం, వి. ఆ. స్రీ. 

అశ్విని మొదలగు నత|తములలో ఇర్భ్యచాఅవది, ఇఏ రెండు నక్ష(!తమ.లు 

గలది. 

సీ పూర్వో త్త రాభాద పౌప్పాళ్విని భరణులందుగ -ళే- |గొవ్వుగల 

మే(కనంజు(డు., ఆను. 2.879" 

ఉ తరాయణము సం. వి, అ. న. 

నూరు డుత్తరపు వైపుగా నడచు ఆటు నెలల కాలము, మకర స 

(కాంతి మొదలు కర్కట సం|కాంతి వటకుం గల కాలము, 

క, రవి( గొల్చి యుత్తరాయణ, మవునంతకు నంపపాన్సునం దిట్లు 

మవో,త్సవ లీల నిలుతు నాకీ, దివళంబుల( జేయవ౭యు దృఢ 

రకు దగన్. భీష్మ. 8-428: 

ఉ తరారణి సం. వి. ఇ. పుం. ఇ. ఈ, స్రీ. 

అరణి నుండి యగ్నిని బుట్టింప(జేయు మఠొక యరటి. 

(అరణి = [తచ్చి నిప్పు పుట్టించెడు కొయ్య) 

ఆ. అరణి _వాహ్ముణుండు గురు( డత రారణి, అళ్వ. 2-97 
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4 మీందిది, వైదిం 

క. త్యాగ మొక నెలవు శమసం, యోగం బు త్తరము దాని కూర్భ ము 

నంతో పొగమము. శాంతి. 5-348" 

ఏ. ఆ, స్రీ. 

€. ఉత్తరపు దిక్కు. 

వ. దశార్భ్శ దేశంబున కుత్తరంబునం కాంచాల జనపదయామ్య దిగ్భా 

గంబున సాళ్వళూర సేన విమయంబుల లోనం గాళి.దీ దతిణ తీరం 

బొరసికొనిం విరా 1-141;.ళల్య, 2-5-' 

పి అ, న. 

6, సమాధానము, వతివచనము, 

వ. నేనును నా పోయిన కార్యంబు విన్నవించిన విజయుండు బలు 

మొ*”ంబుతో దానికి ను త్తరంబు పలుకం దొడంగిన వారించి వారి 

జోదరుం డిట్లనియె, ఉద్యో, 2-123;. ఉదోర్ట. 4-177 

క, నీ తులువ పలుకులకు నీరై తోయచిర యు త్రరంబు నదియె 

దు రాళా్యాః కర్ణం 2-329; శాంతి, 4-842; శాంతి. 5-540 ' 

7, లీనరూపమగు బుద్దిచే నం|పాహ్యమగు త _్త్యము. 

సీ, అవ్య క్రమనంగ |బహ్మాంబు నా నుత్తరమనంగ శివంబక వినుతి కెక్కి 

-కే- అనామయ మన నొప్పీ లీనరూష్క బుద్దిసం|పావ్యమగు త్త; 

మునకు వేదమానిత (బావ్శాణులకు నమస్కరించు. 

శాంతి, 6-845 

8. చెభాగమ్ము ఊర్ద భాగము. 

వం సరస్వతి సత్తంంబున న వకృష్టోత్తరాసంగుండ వై నియమకృశీకృత 

శరీరం బుతో( ఒం| ఉండు వర్ష ంబు ల శేష|వత€బులు నళిపీవన తపో" 

నిధానంబవు, ఆరం. 1-127 

వీ, అం పుం, 

$. రాంబోవునది, భవిష్యత్తు, 

క. ఉత్తర క లంబున లో,కో త్రరండు వసివ్ణ ప్మాౌతుం డుదితజ్ఞానో,. 
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దాతుడు పరాశరుం డను, నుత్తమ సంయమికి( మిట్టు దుజ్జ్యల 

తేజా. శాంతి. 6.525 

ఉత్తరము ముట్టిన తూర్పు వి. 

ఈశాన్య దిక్కు, 

సీ. అనతిదూర్యమై యుత్తరము ముట్లికటి తూర్పున నొక్క మడు 
— జాకి టట 

వున ళి శల్య రివ్ 

ఉత్తర వేది సం, వీ, ఇ, ఈ. (స్రీ 

యజ్ఞమం దగ్నిస్థావనార్థమె ఉత్తర దిక్కున వేసిన వేది. కరుకే(త్రమందలి 
యొశకానొక త్రీగ్ధము. 

వ. అది ప్రజాపతి యుత్తరవేది యనియును సమన్త చేవళలు నందు 

వరిష్టంబులగు న్మృతంయబు లాచరించి రనియును చాని( గురుం డను 

రాజు దున్నటంలజేసి దానికి( గురుకే[తం బను నామంబు గలి 

ననియు నెణింగించిన. శల్య, 2-215 

ఉ తరాభా(ద సం. వి. ఆ. స్రీ. 

ఆక్టిని మొదలగు నత |తములలో ఇర్వుదాఅవది, ఇఏ రెండు నక్షళములు: 

గలది. 

సీ, పూర్వోత్తరాళాద్ర పౌచ్చెశ్వినీ భరణులందుం -శే- (గొవ్వుగల 
మే/(కనంజుండు, ఆను. 2.879" 

ఉ తరాయణము నం, వి, అ. న. 

నూర్యు( డుత్తరపు వైపుగా నడచు ఆటు నెలల కాలము, మకర సం 

(కాంతి మొదలు కర్కట సం శాంతి వజణకు6 గల కాలము. 

క, రవి( గొల్చి యుత్తరాయణ, మవునంతకు నంపపాన్నునం దిట్లు 

మహో,త్సవ నీల నిలుతు నాకీ, దివకంబుల( జేయవళయు దృఢ 

రక దగన్. భీష్మ. 8.428: 

ఉ తరారణి సం, వి, ఇ. పుం. ఇ. ఈ, స్రీ. 

అరణి నుండి యగ్నిని బుట్టింప(జేయు మజొక యరటి. 

(ఆరణి = శచ్చి నిప్పు పుట్టించెడు కొయ్య 

ఆ. అరణి _బావ్మూణుండు గురు( డత్త రారణి. అశ్వ. 2_9T 
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ఉత్తరాషాఢ సం.వి. అ. (స్తీ. 

ఆశ్విని మొదలగు ఇక్యదేడు నత తములలో ఇర్వుదొక౦డవ నత తము. 

పీ ఉత్త రాఖ్యయెన యామాఢ మాక్షి కార్జాగన్నంబు. ఆకు. 2-879 

ఉతరానంగము సనం, వి, అ. పుం. 

ఉత్తరీయము. 

వ. సరన్వతీ నత్తంబున నవకృష్ణోత్త రానంగుండవై నియమ కృశీకృత 

శరీరంబుతో( బం డెండు వర్ష ంబు అశేవ| వతంబులు సఠిపిన తపో 

గిధాన 9బవు. ఆర, 1-127 

-డఉ తరించు సం. స. కి, 

దాటు కడపు. 

వ. అకృతాతు్యలకుం గడవరాని యట్టి లోళవాహిని నత్యతీర్థంబున 

ను తరించి. ఛాంతి, 5-184 

శ జీవుండు భ వాది యు _త్త,రింప లే(డిది నిజము గరిష్టచరిత 

శాండ, 5-5585 

సీ కౌరవనసై న్య సాగర ము త్రరింపంగ(, గంటిమి, 

అశ, ల8ీ-6; ఆర. 4.228 

ఉత్తరీయము సం. వి. అ. న. 
పై వస్త్రము. (పురుషులు ధరించు వైబట్ట, (స్త్రీలు ధరించు మేలి 

ముసుంగు వస్త్రము లేక చై 6ట) 

కే, అనుమతి సేయుండు మీ దను(డు, వార లుతరీయంబులు వదన 

వినిహిత ములుగా. జేసికొని రోదనము రవంబు, అనంగ. జేసిరి 

ఆ ళ, 1-96 

వ. అన్నారీ రత్నంబును రయంబునం చేరి (వేటు గంటిం దొరంగు 

రుధిరంబు. దన యుత్తరీయంబున మె త్తనయొత్తి 

విరా, 5-260; అర. 6-155 

ఉ తరుండు నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

(శేమ్టండుం 

లే, =. ఆతండు కీర్తిధరుండు కరుణో త్తరుండుం విరా. 2-189 
Ea 
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సీ లోకంబులెల్లం గల్గుట నిల్చుకొదుగుట్క తనయందయగు మహో 

త్రరుని( గొలుతు, శాంతి, 2-20 ' 

వి, 

విరాటుని కొడుకు, భూమింజయొ (డు, తల్లి నుదేస్ట, 

దీని నెటింగింత ము తరునకు. నిరా. 4-16; విరా, 5.288. 

ఈత(డు బృవాన్నలను సారథిగా శేసినకొని యు త్తర దిక్కునందలి 

గోవులను ఇట్టిన కౌరవుల మీదకు యుద్ధ మునకు(బోయి కౌరవనేక( 

జూచి వడవడ వడంకి పాటీపోవుచుండ బృవాన్న లమొన యర్జును( డతనిని 

వెంబడించి రథముపై సారథికిగాంబెట్టి తాను రథిస(డై తమ ఆయుధ 

ము లున్న జమ్మి యొద్దకు వచ్చి యు త్తరుని చెళ్లుక్కించి యాయుధముల 

కట్ట విప్పించి గాండీవము నందివుచ్చుకొ నెను. ఉత్తర సారధ్యముతో అర్జు 

నుండు కౌరవ సేకను జయించి గోవుల మఠలించెను, విరాట చతుర్ధా 

ఇ్వానమ = విరాటు.డు తన కుమారుడే కౌరవులను జయిచెనని యా 

నందపడుచుండ6 చాను గాదనియు నర్దుముండు జయించెననియు నుత్త 

రుండు తం డికిం జెప్పెను వీరా, 5-219 మొ, 8098 వ, 

ఉత్తరుని తల్లి నుదేష్ట పాండవుల తల్లియగు కుంతికి. జెల్లెలు కూతురు. 

ఆ సంబంధము వలన ఉత్తరుండు పాండవులకు మేనల్టుడు. విరా. 4-128 

ఇత(డు మవోరథుండు ఉద్యో, 4-260; ఈతండు పాండవ పతమున 

శల్యునితో బోరి యతనిచే ఖీష్యుని పథమ దివన యుద్ధమున మరణిం 

చెను, భీము. 1-283. 

ఉత్తరోత్తరము క్రి, విణ. 

మటిమటి, (కమ కమము, ఎడ తెగక, 

వం సువర్ణ ష్టీవి యను వేరిడి పియంబునం బెనుచుచు వాని వలనం 

గనకంబను దినంబు నుత్తరోత్తరాభివృద్ది యగుచుండ నమృద్దినొంది. 

(దోణ. 2.191 

ఉ తరోలూకము సం, వి, అ, పుం. 

ఉ త్తరోలూక మను పేరుగల దేశము, 

నం (అర్జున (డు) ఉత్తరోలూక వామదేవ మోదాపవుర సుదామ నససంకు. 
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లంబులను దేశంబుల రాజుల జయించి. నభా. 1-285 

ఉత్తలపడు దే. అ, కి, 

1, పరితపీించు, వగచు. 

వ, అవ్వొలంతి వలనం జిక్కి చిత్తం బు త్తలవడుచున్నయది. 

విరా. 2-61 

క, పరిజనహీనత రీనతం బొరసిశ; యెడ ముట్టుకొని రిపు పకర 

ము ని,మర వాక్యముల నమెయిం  బరితాపము నీయ నేమి 

భంగి నిలిచెనో. 

వ, అనుటయు సంజయుం డమ్మనుజపతి కి ట్రనియె నట్టు ధరి తనయుం 

డును దమ. నైలు గొడుకులును (దుపద పుతుఖును బొదువుక్ ని 

పలుకు పలుకులను జీత్తం బుత్రలపడ నాననంబు పల్లటిల్ల. 

ళల్యం 2_88 

2 యధిశమగు, కలయ. 

కో, ఇ_త్తటి మనమ్య భువనం, బుత్తల పడుచున్నయది మవో (గా 

సుర దు,ర్వ్యృత్తముల నీవు కరుణా,యత్రమతిం బుట్టవయ్య 

యదు వంళమునన్, ఖీహ్మ. 1-287 

వ. అనుచు ను తలపడు నయ్యవ సరంబున ను_్తరుండు పు తెంచిన 

గోపాలురు పఅతెంచి. విరా, 5-2€8 

రి. త్వరపడు, 

వ. భీష్రబెకకుం జనుచున్నం గనుంగొని యమ్మహీవల్లభు తమ్ము 
లును శౌరిసాత్యకులును బరమాస్తులగు ధరణీళులు నతని చేతో 

వృత్త బెజుంగమి నుత్తలపడు చిత్తంబులతో వావానంబులు డిగ్గి 

యతనిం గూడంజని యప్పుడు, భీమ 1.158 

శ, కోపపడు, ఆగహించు. 

క, పలుమాలును రావికి ను,త్తలపడియెను చాన నిట్టి దళ నతం 

డొం'ెన్. శాంతి. 3.615 

“యచా బకపతీ రాజన్ (బవ్మోణం నోవసర్చతి, 
తతో రోషాదిదం (పావా ఖే) దాయ పిశామవాఃో 

సం. భళా. శాంతి 178-8 
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శ తలపబుచు దే. న. కి. 
ది 

ఉత్సలపడ జేయు (తపింపంజేయు) 

వ, పాంచాలి వలని తగులు చిత్తంబు నుత్తలవలుసం దలరి, 

విరా. 2-82 

ఎత త్రలపాటు దే. వి. (గ/ఉ_త్తలవడు) ఉ_త్తలపడుట 
(కల(త, సంతోభము,) 

క. అత్తటీ నీతనయుం జెలు4గె త్తి రధీకవరులతోడ విట్టను నీదు, 
ర్వ్య్ఫాత్తుని బొదువుండు భీముని, యుత్తలపా టుకుపు కడ(క నుడు 
పుడు గడిమిన్. భీష్మం 2_372 

క, అనుడు నత(డు దనచి త్తంబునం దోంచిన విధము ధర్మపుతుంతో 

న్కిట్లని చెచ్చె నాతనికిం బు ట్టిర యుత్తలపాటు గొంత డిందు 

పడంగన్. విరా 1-99 

ఉత్తలపెటు దే. స. (క్రి. (ఛఉ_త్తలము) ఉత్తలపడం జేయు 
1. పరితపింపంజేయు. 

న అప్పు డళ్వన్రా మోద్దామ మరణకరణ స్మరణంబు దన చిత్తం 

వాల 

బుతల పెట్ట గోపంబు దీపింప నాసీనయె. సౌ_ప్తి. 2- 80 

క, మత్తు (బమత్తుని విషయా, యత్తుని దుర్చలునిం జూచి యిట్టి 

పగతుమై , నెత్తురది శిఖ విషాదుల, ను త్తలవెట్టునది యకని యుభ్వా 
కడంకన్, శాంతి. 2-281 

డ్ .అ ,త్ఫ్యుత మ తేజు భూరిగుణు నొప్పెడు మె త్తని మేను వాని 

న, నెట్టుత్రలవెట్టరో పలువు రుగమనన్ములు గూడి యక్క టా, 

(దోణ. 2_8 

..ఉ త్రలమందు చే. అ. కి. (౪ ఉ_త్తలము) 

పరి తాపపడు. 

ఉ. ...నన్ను త్రల మంద(జేయుటకునో తలపోసి యెజబుుగనయ్యె 

డున్. విరా, 2-84 

ఎఉత్తలము దే. వి, 

1, పరితావము, 

వ ఆని వితర్క్మించుచుం గిరీటి యురియాడు చిత్తంబు నుత్తలం బుడిపి 
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కొని, విరా. 1-161; మౌన, 170; ఆను, 1-8 

క, చిత్తంబునం బై కొనియెడుు ను త్రలమడ(చుచును ముఖపయో 

రువామున ద.ళ్కొ త్తెడు వెడనవ్వునం |బియు, చి త్తంబిగురొ త్త 
జసి యె జెలువ యడవికిన్. ఆర. 7-210 

ళో, సవాభర్రాగ వానంతీవ వాద యేన విదూ నశా, 

సం, భా, ఆర, 295-29 

2. సంతోభము. 

క, అప్పయు. బరిజనములు6 దనుందప్పక కనుగొనుచు నుండ దగ 

వేది కరంబొప్పని తమకము చిత్తము గప్పికొనుట ను త్తలంబు. 

గదురంగ నచ్చోన్, విరా, వి=కి6, 

లి. త్వర వేగము, తే పను, 

చ, విలు దునునూడి వెండియును విండులు నా లత ( డెత్త నెత్త ను తల 

మగ (దుంచివై చె గద దత్తురగంబుల సూతుం జూడ. 

(దోణం 5-154. 

ట్లో, తదవప్యస్య ధనః మీ పం చిశ్చేద లఘువా_స్సవత్, 

డ్యతియం చ తృతీయం చ చతుర్థం పంచమం తథా, 

ఆత్తనూ త్తం మవోరాజ థీమస్య ధనురాచ్చినత్. 
సర. ఛో (దోణ, 1687-51. 52" 

ఉత్సారణుండు సం, విరా. (అ, య, అ.) 

తదింపంయజేయు వాండుం 

మ, న (మావరుశ్తార ణా. శల్య. 2420: 

ఉతారము సం, విణ. (అ. ఆం అ.) 

మిక్కు ట్యమెన ధ్వని గలది, 

మవోటనగ్ధర :=- తఅచుగ నగు నుత్తారనల్లాపముల్ సేయు. 
సౌవి, 15001 

ఉతాలము సం. విణ, (అ, ఆ. ఆ.) 

1. గొప్పది, బలీయమైనది భయంకరము, మిక్కిలి యురువైనది, మేలై.. 

నది, (శేవ్టము, పొడువై నది, 

క్క తాలకేశువు మహోతాలమూ ర్తి. భీష్మ, 1.268% 
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2, మిక్కిలి యెక్తైనది, 

ఉ, ఆ లనణా బి మధ్యమునయందు( [దికూటనగంబుమీంద ను, శ్రాల 

విశాళసాలమణి ధామ సముజ్జ్వల మైన లంకయన్ , (పోలిని గంటి. 

ఆర. 7-26 

ఉతాలితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మిక్కిలి యెత్తు గావింప(బడినది, 

స్కీ ఉ్తాళితాట్టాలకా ఫీల మై, ఆర, 7-657? 

ఉతుంగము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మిక్కిలి యెశక్తె వది. | 

డే, అనపరాధు( దపోనిధి నధికశాంతి, యుక్తుం జంపిన పాపాత్ము , 

మలి క వట్టి, (మిఎగజాలెడు వాని నుత్తుంగ దేవు, నేను సృజి 

యింతు( జూడు(డీ యావణంబ, ఉద్యో. 1-121; ఆది 2-80 

2, ఉబికినది, విన్తరించినది, విరివి చెందినది, 

క గాంగేయం డవష్టంభోత్తుంగతనుం డగుచు నిట్లు దూలిన కురు 

చ్కీనాంగంబుల( బురికొలిపి ను,నంగతములు సేసి సమర పముుఖ 

ములుగాన్, విరా. 5-67 

జరు (దు, తగినవా(డు, పా తుండు, 
లు 

చ. *..నాదుసిరి కత్తుడ వయ్యెదు రమ్మూ పీతితో, శాంతి. 8-228 

ఉత్సము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. పుట్టినది. 

వ్ల పశి వారక లము౦ బరేతనిల యోపాంతోశ్చమ. న్- ఈ శమీ,వృ 

తంబు. విరా. 1-164 

వ. సె జెగసినది, 

సీ రథ కరి తురగోళ్ధ పృథివీప రాగంబు, డెషల నాక్ససమున దీటు 

కొనల. (దోణ. 1-189 

68) 
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ఉత్సానము సం. వి, అ. న. 

లేచుట్క వైకి లేచుట. 

క, ఇ మ్మైయి గుహ్యుతలము శ్కుద్దమ్ముగ నొనరించి కేల్ పదంపడి జల 

ధాతమ్ముగం జేసి సమ. శ్రా,నమి పిదప వాదళోధనము సేయ 

దగున్, ఆను, $క-25క్షే 

శే. జాపకలకు యోగులకును సమమ పుణ్య,గళి విశేషంబు |వతస్టత 
కలితమందు, జాపకులు నిర్భరోస్టానళ క్తి నధికు,లనుచు వక్తంబు 

విచ్చి రమ్మనియి నధిప, ఇాంతి, 46-167 

ఉిల్టిత సం. విణ. (అ, ఆ. అం) 

1. లేచి నిల(జడినది, 

తే. అనిన గొండొక శెలినొందు నాననంబుతోడ నుత్రితణెన యా 
తోయజావీ, (పభలు పర్వంగ నొప్పు నావద్మ రాగ్యరత్న మథఆచేత 

నిడికొని రాజు జూచి, సౌ, 2-97; అళ్వ 8-160 

2. ఉద్గమించినరి, వైకి వచ్చినది. 

సీ ఉదకంబు లందుండి యుళ్ధిత యై శోక్కవివ్వూలత్వంబున వీకల 

గమన యగుచు. ఆను, 5.474 

ఉత్తితము సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ.) 

1. కలిగినది, పుట్టిరది. 

చ...కరీం్యద్ర ఘంటికా భ్యుదిత నినాదమ న్ రథవరో న్టిత ఘోషము 

నుత్క్మటంబుగన్ , విరా. 6-89 

చ, కనుగొని వృషి వీరులు నికాము సమజ్ఞల రోవవహ్ని నె,మ్మన 
ta జ 

మున నుల్జీతంబుగ ... మౌన ర్మ 

2. పూనినది, ఉద్యు కమ. 

సీ అఖిల జగ (తృభువగు "దేవ దేవు నృనంతు'. బురుషో త్తమాభిధాను 

నంచితనామ సవా[సకంబున సంస్తు,తించుచు సంతతో శిత మన 

స్కుండై ... అను, 5.880 

ఉతల్తితుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. లేచినవా(డు, లేచి నిలువబడినవా,డు, 
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వ. అనినం | వీత చేతను. లగుచు నుల్చితులై లలాటంబుల నీంజలి 

పుఓ బులు ఘటించి, | దోణ, 2.868 

తే. మీ వగ పెల్ల( దీర్చ నిపుడు యుల్జితుండగు నీ కౌరవో_త్తముండు. 
ఆళ్వ. 4-62 

2 ఉద్యు కుడు, వూనినవా(డు. 

క, అని పలికిన మీ మానంబుల్క వనట సమ న్తంబు( బుచ్చివై చెద 

నాతోం జనుదెండు మీరు గంగకు గనియెద రని( చెగిన బంధు 

గణముల నచటన్ -తే-అనుచు నుష్టితుండగుటయు. 

ఆ, 2114115 
~ 

ఉత్స శ్రి సం, వి, ఇ, స్రీ. 

పుట్టుక, జననము 

క, లోకోత్ప త్తి స్థితివిల్యయాకలన వినోద, మునిగణార్చిత.. 

ఖీమా 2-264 

వ, నీకుం బుతోత్స త్తి గావింపంజాలు చరువు సంపాదించెద. 
ఆను, 1-108 

ఉత్పృథము సం. వీ. అ. పుం. 

కాని (తోవ, తప్పుదారి 

ఫీ దక్షు(డై భూ పతి దండనీతి నయింప,కున్న సన్నా్యనసులు నుత్పథ 

| (ప, వర్తను లగుదురు, శాంతి. 1-100 

ఉత్పన్నుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పుట్టి నవా(డు, 

క, ఉన్నతటి వివిధ దేళోతశ్చన్నులు నద్భుతవిధాయి బలవి|క మసం, 

పన్నులు నగు మల్టులు. విరా, 2-4 

ఉత్పలగంధి సం, వి. ఇ. స్రీ) 

స్రీ (కలువ వాననవంటి నానన గలది) 

ఉ, ఉత్సలగంధి న న్నుడుగు మొడ్డను బంపుము కొల్లు దర. 

నిరా. 2-98 
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ఉత్పలదకాతీ సం, వి, ఈ. (స్త్రీ. 
(కలువ ఇజేకులవంటి కన్నులు గలది) స్రీ 

సీ, దంతమౌ క్తిక రుచి దలకొన మజుమాట, పలిగిన( గాదె యుత్సల 

దళాకీ., విరా, 2-46 

ఉత్పలమాల సం, వి. ఆ, స్రీ 

కలువ వూవులద ౦డ. 

క, ఆలోనన యారధికుని, ఫాల స్థలి నోలి చెనయ( బది నారసముల్ 

గీలించిన నవి యచ్చట, నీలోత్సలమాలవేలె నెజయం లొలిచెన్. 

(దోణ, శీ_280 

ఉత్పలము నం. వి. అ. న. 

1. కలువ, 

సీ, అసితోత్పలచ్భాయ మై దంష్టి౦ళా చతువ యమును. 
ఓ... ళు ణు " 

708. 8-1(9 

2, నల్లకలువ. 

వ, కమలన్షైరవోత్పలాకీర్ణ్యం బగు కొలని ననుకరించు (ప దేశంటు 

లును భీవ్మ. 8.247 

ఉత్స లా&ీ సం. వి. ఈ. స్రీ: 

స్రీ (కలు న'ణేకుల వంటి కన్నులు గలరి) 

వ్యథ్వి := తిలోత్తమ నంగ నొక్క యువతీలలామంలు ను,శ్వలాతీ. 

సృజియించే, ఆది. 8-108 

ఉత్పలావనము సం. వి. అ. న, 

ఒక తీర్భస్థానము, 

సీ, నెల వసి-చి, వై మిశ.బున( బొందు నరవర పురువమే,ధ ఫలంబు 

నట్టి విధంబ యుత్పులావనంబున( జేయగా. ఆను, 2.రీ2 

ఉత్పలిని సం. వి. ఈ. (స్త్రీ). 
ఒక నది, అర్హున (డు తీ్థయా (శా సమయమున దీనిని జూశెను. 

వ, ఉత్పలి నియు( గాశికియు, నందయుి నపరనందయు, గయయుు, 

గంగయ్ము గంగాసాగర నంగమంబును ఖూచుచుం ఆరి, 8-186 
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ఉత్పాతము సం. వి. అ. పుం. 

1. అరిష్ట లక్షణము, 

వ. అతనిం (అర్జునుని) గనుంగొని కౌరవ సైనికులు గలంగిన మనం 

బుల తేడ నివ్వెజపడి యుండ వారలం గనుగొని తోచు. నుత్చా 

తంబుల నాలోకించి గురుం డిట్లనియె. విరా. 4-65 

వ ఇది రాకసనాశంబునకుం దో(చిన యు త్వాతందు 

శాంతి, 8-448; మౌస, 2 

2. నాశము 

వ. చ్యవనుండు సనిజవంశబునకుం గుళిక కులంబు గారణంబుగా సంక 

రంబు గలుగంగలయది యని 'యెజి:గి యక్కుశిక కులంబునకు 

నుత్చాతం బాపాదింపం గోరి కశికభథూపాలు పాలికిం జనిన, 

ఆను. 2-291 

ఉత్పాదనము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పుట్టించునది, కలిగించునది. 

రం భక్తిరసెకా, స్వాదన నుక రానందో, త్పావన దివ్యమతి నగుచు( 

దగ నెలి(గింతున్ . భీష్మ. 1-69 

వి. ఆ. న, 

2, పుట్టి చుట, కలిగించుట. 

ఉ. ఇది సేయ నాయుర్తుత్చాదన మిచ్చు సంతత శుభంబులు, 

శాంతి. 4-570 

ఉతాదము సం, వి. అ, పుం. 

పుట్టుక, సంభవము, కలుగుట. 

ర్ం ఆదిత్యమరుద్వసురు, (దాది దివిజగణము లెల్ల నవయవ రూపో 

శ్చాద కలితు రెవ్వానికి, నా చేవుని నంన్తుతింతు వారి దే వాత్మున్ 

శాంతి. 2-87 

ఉత్పాది సం, విణ. (న్. నీ, స్.) 

పుట్టి ?చునది, కలిగించునది. 

క, నీనగు తనువు; దివ్యా, మోము సొందమను సో.ప ముమెకు 
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నతాస్ర్రవ్లాద మవోళ్చర్యసము,త్పాది యగుచు నీ గతాగతములం 
జెవుమా, ఆను. 2-452 

ఉత్పాదించు నం, స, కి 

పుట్టించు. 

వ, నా సేన నడ చునప్పు శు వలసినచోట జలంబు లుత్చాదింపను జాలుదు 

ఉద్యో, 2. 262 

వ, ర క్రజలోది క్షంబును నగు నదీ |పవావాంబు నుత్చాదించె. 

దోణ, 6-84 

ఉత్పాదితుండు సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

పుట్టిం(పబిడిన వాడు. 

క, దయ నీచే నుత్చాదితు,లయిన నుతులు ద మ్మెలుంగనంతకు భీష్కుం, 
డయనయళాలి సమర్థుఇ, డయి చేకొని రాజ్యభార మారయు 

చుండున్ ఆది, 4.259 

ఉత్పాదిల్లు సం, అ. కి. 

క్షే, పుట్టు, 

క. విషుచేవునంశంబున ను, శ్చాదిల్లై( గృమ్షః డపగతఖేమండు 

వను దేవ చేవకీబేవులకున్ ఆది. 8-74 

ల, కలుగు, . 

క, +..యుమ్మచ్భేదమ నం జేసి యొగ్గు,శ్చాడిల్లు ధరి [తి |బజకు భయ 

జననంబై_, సభా. 2.185 

ఉత్పీడ సం, ఏ, ఆ, స్త్రీ: 

1. కలత. 

క. కీడాడిన మేలొడుచు, చాడన మొనరించిరేని దరవోనముతో, 

నీడం బోదును (గోధో,త్పీడ వొరయ చెప్పుడును మదీయ వార 
యమున్ శాంతి. 5-540 

ఉశత్పీడ నము నం. ని = నః . 

ఉళ్పీడ, బాధ. 

“7 

సట + 



ఉత్సర్పితము 1079 

క, |పాణాయామము [గమమునం, (కాణోత్చీడనముగాని' భంగి 

నడుపుచున్ , ఘోణా | గ స్థితి విషయ, శేశి దొజ:గియు౨డి యోగ 

సిద్దత( బడయుిన్ , శాంతి 6-118 

ఉత్పుల్లము సం. విణ. (అ. ఆం అ) 

1. విప్పారినది, మిక్కిలి ఆఅచినది (కన్ను) 

వ, అమ్మారుతి మోదంబఫ6గ మోడ్పు 'గేలు ఫాలతలంబున మోపి 

కొనుచు నుత్పుల్లంబులగు లోచనంబుల నొప్పి నిజా[గజుం “జేగం 

జని యిటకొనియె, శల్య వీ.310; కర్ణ 8-254 

వ, విక సించినది (కన్ను) 

వ. ఉత్ఫుల్లకమల కల్గారశేనర కరాళ కలిత కల్లోలమాలినియు. 
Sy (౧ 

ఆర, 4-148 

ఉతంగము సం. వీ. అ, పుం, 

1. ఒడి, 

క. ఇక్కురువరు నాం[డురలోో నొక్కత యతి రమ్యమూ 
యత్సంగమునం, దక్కర మిడికొని పనవెడు, నెక్కుడు వగమాని 
యె మహీధర కంచు శ్రీ, 2-182 

2, తొడ, 

ఉఊ (గంగ) | పతీపవను ఛాధిపుశాల విశాల దకిణో,త్సంగమునందు 

_ మన్మిథవళంబున నుండె( గరంబు వీలతోన్,. ఆది. 4-184 

8. తీరభూమి, (పాంత్మపదేళము. 

వ, అట్టి శారదాగమనంబున,.. అనేక మునిలోక సతత నంసేవ్య 

మాన విపుల పులినోత్సంగయు, అర, 4-148 

ఉత్పర్పితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

వై కువికినది, అతిశయి౦చినది. 

ఊఉ. కూర్చుణఖా నిమి త్తమున శూరు లనేకులు రక్కనుల్ మహో,త్స 
ర్చిత రోషులై బహుళ నై న్యయుకంబుగ నెత్తి వచ్చుడున్. 

అర, 6-813 
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ఉత్సవము సం, వి, అ. పుం, 

1. వేడుక, 
చ. 4... నంగరోత్సవో,ద్యమ రళ్గసాతిరేకము బయల్పడు టించుక 

లేక. విరా. 2-824 

' ఆ, ఉత్సవంబుమీచ నుత్సవ మందుచు, నుఖముమీ(ద సుఖము సొప్ప 
డంగ, శారితి. 4-74 

2, నంతోవము. 

ఆ. అత(డు వచ్చెనేవి నన్మచ్చిలీ ముఖ, వాత చలిత వ్యానయపద్యు( 

చేస, వెగడు వజిది యోధవీరుల కెల్ల నుత్సవ మొనర్హు బాహు ' 
దర్ప మొప్ప. విరా. 4-99 

క, సత్సంగతి సజ్జనులకు నుత్చవ మొనరించు న్భగున కున్న తి ది 

జగ, ద్వత్సలు(డగు కృష్ణుండు నృముత్సుకతం జేరంజనుట యొసం 

గిన మాడ్కిన్. ఆను, 2-442 

8 ఆనందమును బుట్టి చు కార్యము (వండుగు, వివాహము మొ) 

వ, ఇ స్విధంబున రెండు దెజుఐగుల చుట్టంబులునై న _భూపతులు దమ 

తమ విభవంబులు _ మెజని వచ్చియుండ విరాటుడు పురంబున 

నుత్సవంబు పాటించిన, విరా. 5=లిరి1 

వ, ఆది వీడు(బట్టు గాదగియె కుపటని పలికి వాసు దేవుండు నే పకడయ 

వచ్చు నంతకుమున్న యింతయుం గా వింపవలయు నని పనిచి పురం 

బున నుత్సువంలు సాటు డని నియోగించి. ఉద్యో, 8-166 

ఉతహనము నం. వ. అ. న, 

మిక్కిలి ఓర్చు. 

క, మహితాయుధ సం|పవాతుల్కు నసహిఎంచు దృథఢదేవా ధృతుల సడి 

నన్నమవో,త్సపానులు యాదవ వీరులు, నివాతులయిరి దుంగలను 

మనీపి. [పవరా. మౌన, 209 

ఉత్సహను(డు సం. విలా. (అ ఆ. అ. ) 

, సహించు స్వభావము ఎక్కువగా, గలవాడు. మిక్కిలి ఓర్పు గలవాడు 

| భూ-ఉళ్ళవానముం 
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ఉత్సహించు సం, అ. కి. 

1. ప్రయత్నించు, కడంగు, 
మ, *., వరిస్టంబగు నీదు కృత్యము ననుష్టింపంగ నీ పు కృహింపవు 

నీశేమి కొఅంశ, ఉదో్య, 1-189 

వ, ...పగతురంయ దెగటార్చు నెడ నన్యాయంబనక యుపాయం 'బెయ్యది 

దొరకొనిన చాన నుత్సహింప వలయుట శా స్ర్రసిద్ధంబ కాదే. 

సౌ ప్తి, 1-24 

కే, అనఘులార సంసిద్ధుల కైతి రిక, తడయ నేటికి నిర్మలోదాశ్త 

గతిక్కి నుత్సహింతురుగా కన్న మత్ప్సరాది, బంధకంబులం బో. 

(దోచి (వావ్శాణిండు, శాంతి, 4-162 

స. |కి, 

బి. పోత్సహించు, ఉత్యాహనవలుచు, 

క. కావున మన నై_నన్టీంబులు, సేవ సిడక సంగరంబు సేయు నటు 

లుగా నీవుశ్చహించి నిజనాావో విభవము సూపు శ _క్తికను రూవము 

గాన్, _ోణ 6.88 

లే. పూను, భరించు. 

సీ. ఏ యాయుధంబున నెమెయిం బోరంగ నిష్ట మయ్యది యుత్స 

హింపుం డనిన, నభా. 1-197 

ఉత్సాదనము సం. వి. అ, న. 

సంవారించుట, నళింపంజేయుటం 

క ఉత్సాహంబున శ|తుక్కులోత్సాదనవిధి యొంర్చి యున్నత 
సామాజ్యోత్సవము నొందు పుతుల, నుత్సుకతం జూతుగాక 

యూజఅడు మింకన్, ఉద్యో, 8-206 

ఉత్సాదము సం. ఏవి అ పుం. 

నాళము, 
క. మా కెమ్మెయి సామాజ్యము, నేకులు నెబ్బంగి బహుళనేనో 

'త్యాద, వ్యాకులత రాక తక్కుం, 'జేకొని యతెఐగు కరుణ. 

"జెన్నం[గ వలయున్. ఫీమ్మ. 8-296 
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ఉత్సాది సం, విణ. (న్, 4. న్.) 

నాశము చేయునది. 

తే. సీల పింగళ దేవా మాధీంభంగి,కముగ నమెయి వర్తించు జము? 

డు నకల, వృఫ్వి భోజా-ధ కోళ్చాది వివారణమున, మునుల 

శాపంబు | వేరేప మన జనాథ, మౌన 1.18 

ఉత్సాదించు నం. న, కి. 

నశ్ంవ(జేయు. 

వం దై వానుకూల్యంబు లేశ మానువం బొతయయ్యు నేమి సేయు 
జాండవు లేమి దై_వసంవన్ను లై రోయని వగచి యీ యవసరం 

బున |దుపదు 'భేవెంచి పాండపుల నుత్సాదింపవలయు నెట్ట నిన, 
ఆది, 8.12 

ఉత్సారకము నం. వి. అ. న, 

తొల(గించునది, పోంగొట్టునదిం 

శా8 .. సం శ్రేశో త్సారక దివ్యనామ. ep 1-184 

ఉతారణము సం. వి, అ. న, 

తొలగించుట, పో(గొట్టునది. 

మాలిని := ఇందుబింవృిక్షరదమృతవికారో త్సారణా నందరూపా. 

క ఫోల్య, 2-412 

ఉత్పారి సం. విణ, (న్. ణీ, న్.) 

పో(గొట్టు వాడు; తొల(గించునవాండుం 

మాలిని, ,. జననమరణ దుుఖో త్భారి సర్పోప కారీ, [దోణ, 1.897 

ఉత్సార్యమాణము సం, విణ. అ. ఆ, అ.) 

పో(గొట్ట(బడుచున్నది, నివారింపబుడుచున్న ది. 

మాలిని: = సకృశలసద పొం గో శార్యమాణా శి తొర్తీం 

wn ఆను, 2-478 

ఉతార్యమాణు(డు నం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

వెడల గొట్ట(ల కుచున్న వాడు, 
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వ అనవుడు బృవాద్ద్యుమ్న ( పేరితులయిన జనులచేత నుత్సార్య 

మా ణుండయి యర్వావసుం డగియె, ఆర, 8-278 

ఉత్సాహత సం. వి, ఆ. (స్త్రీ. 
కుతూవాలత్వము. 

ఉ. కౌరవ, పూహాము నోర్చి నీపనల నొక్కండు. దక్కకయుఐడ 
సత్వరో,త్సావాత( "దెచ్చె. గావలయు. దప్పదు నాపలు కట్ట 
చూడుమీ, విరా, 5-267 

ఉత్సాహము సం. వి. ఈ పుం, 

అ 1, [పయత్నము, పూనిక, 

వ, అళ్వస్థామ యుత్సాహం బమ్మవోత్మునకు (కృష్ణునకు) హృదయ 

గోచరం బగుటయు దిగ్గన లేచి పా రాళశర్యు చరణంబులకు విన 

తుండై యల్విభు నకుం (బణమిల్లి యతనితో నిట్లనియె, 

శల్య. 2.874 

సీ మన వారిలోన నొక్కనినై నం బీల్వ కు త్చావాంబు నేసిన సావా 

నంబు, విరా, 2.860 

2 కితూవాలము, 

తే. వత్సరంబున( గడచను[వతము నాకు,దాని నీపాలం జల్పి యుక్సా 

హావృ్తి, మెజయ నాకు( గృతఘ్నత నెజపి తెల్లి ,యెగ్గ్లు "నేసిన 

వారి జయింవ(బోదు. విరా. 1.198. 

8 అన, అధిలాన 
@ 

శా. |కోధం బ వతి కాఠరమై వాశయముం గుందింప నత్యంత చిం 

తాధూత్ము(డనైన నాకు( బరమో త్భావాఎబు సందిల్ల దు, స్సాధం 

బైన విరుద్ధ కార్యమిటు లాకనన్నంబుగా నంఘటింతే ధరా 

తజ డాత్మ మెచ్చ బగ సాధిపంగంగా నల్పమే. విరా. 2-276 

కీ, సంరంభము. 

క. ఎక్కడం జూచిన దావై, యక్కజమగు కడిమి కలిమి నరినేన 

గరం, బుక్కుల( దం(తీ పాలు డొక్క(డ పొలియిఎచె నీ రణో 

ఈ్చావామునన్ విరా. 8-280 
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5, బలము, 

క, తమకు బలంబెక్కిన తటి, సముచితమగు వి|గవాంబు ళశులకు 

తా వాము మీటి. పుకు కర్త,వ్యము సంధియనంగ విందు మారు 

లచేతన్, శలర్ట. 1-58 

6. పుకుషకారము, మానవ ప్రయత్నము, 

సీ, బైవంబొ కర్ళ్శవ_ర్హనము జనంబు న్కుత్యావాంబొ యనిన నత ండు 

దైవ, మోపి కర్మంబు సయుట లేమ. , ,కృషివో లెనుండు. జౌరుష 
గతి = ,ఉదోస్ట్రగ రహితు. డె త్రఅంగున చైవ సమృద్ది బడయు( 

ఆను, 56-1655 

7. (రాజులకు వలయు) మం|త _వభుతళ్వోత్సావా శక్తులలో నొకటి. 

ఇవి 1) మం| తము 2) (పభుత్వము 8) ఉత్సాహము, 

శాంతి. 2.28568; ఆ ళం 1_78 

ఉత్సాహముసేయు అ. కకి, 
[యత్న మొనరించు, ఉద్యమించుం 

క, మది సుఖముగోరి దుఃఖ, బొదవంగల కార్యములకు నుత్వాహ 

ముసే,యుదు రొప్పని తృష్ట ంబడి, చదు రేమియు లేనియట్టి జను 

లాతురులై, ఉద్యో 18.6 

ఉత్సాహశ క సం. ఇ. స్రీ. 

రాజున కుండవలసిస పభుమం(తో తావా శక్తులలో నొటి. ఆత్యధిశ మైన 

6౨ 

సీ, ఉత్సాహ శక్టియ నుర్వీళ మంతళ,క్తియు( |బభుళక్రియుం గెలని 

వాని,కిని నీకు నిట్టి వి యని కారతమ్యముల్, వెరవుశ బరికించి 

వేరమె త, వంయుట. అశ, 1-73 

ఉత్సాహి సం, వీణ. (న్, నీ, న్.) 

ఉశ్నావాము గలది, 

సీ. శరభంబు ధాటికి. జకితమెన నుద్మగ శరభంబుంజేని యుళ్చాహి6 

శేష ' శాంతి. 3-98 
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ఉత్పుకత సం, వి. ఆ, స్రీ. 

తవాతవా పాొాట్ము అధి కాన క్తి, ఉఆా వాము, 

క, ఉత్సావాంబున శతుకు,లోత్సాదన విధి యొనర్చి యున్నత 

సా మా,జోగ్టత్సవము నొందు పుతుల, నుత్సుకతం జూతుగాక 

యూటడు మింకన్. ఉదో్ట 8-206 

ఉత్పురత్వము నం, వి. అ, న. 

ఉత్సుకత, జొత్సుక్యము, 

క. దేవా జనమేజ యధా, తీవల్లభుం డుత్సుకత్వ రేభా సౌమ్య గీ 
విలసితు(డై. శల్య. 1.2 

ఉత్పుకము సం.వి. అ. పుం. 

తవాతపాా శమకము: 

ర్, (పధనోతు ఎక్ వృత్తి మవోరథుండు జయ[దథుండు వొలిచెం 

బస్ఫురితగతిన్ . థీష. 1.91 

ఉతుకు(డు సం. విణ. (అ. అఆ. అ.) 

1, ఇష్టవస్తు |పాష్తికై త్వరపడు వాండు తవాతవావడు(వాడు, ఉమ్మి 

శ్ఫూరువా(డు, 

వ, పెరులకు( గన్నులపండు వగుచు రాజమందిర ద్వారంబు "వీర 

నరుగునప్పటి యులీవునకు( గొలువు వారెల్ల నత్యుత్చుకులై 

యెదురుచూడ రధో త్తమంబు నవతరించి యరవిందనాభుండు. 

ఉదో్య- ల. 247 

2. ఇష్టైర్ధమునక్రై యత్నించువా(డు, ఉబలాటపడువా(డు. 

ఆ, ఎలీ(గి యెటీ(గి నన్ను నే శార్ధసము పేతు. బాడియయ్య యిట్టి 

పనికి. బనుప(,ననిన నుత్సుకుండ వై యేల చేనెక్క నంటి చేయకుండ 

నగునె నీకు ఆర. 2-38 

8. శెతుకము గలవాడు. 
\ 

వ. ధృత రామ్హ)డును గాంధారియ గొంతియుం బనుప నుత్సుకుండై 

యుయుత్సుండు విదురుం బురస్కరించుకొని యప్పాంచజన్య ధరు 

నెదుర్కొని పరమభ_క్తిం దోడ్కౌని వచ్చిన, - ఆళ్ళ 8-161 
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ఉత్సృష్టము సం. విణ. (అ. ఆ. ఆ.) 

విడువ(బడినది. | 

సీ, అది యతి పరివ్యద్ద మగటయు ధరియింవ, నోర్యక నిర్దిర పర్య 

తంబు, తటమున శరవణసంబుగా గంగ యు, త్స్భష్ల మొనర్చ. 
థి ట 

అను. 8-150 
ది ల 8 

ఉత్స్భష సం. పి, ఇ. ట్ర. 

విడుచుట. 

కం మూత పురి పోత్సృష్టి కి, రా తిపగలు దజిణోత్తర దిశాముఖశా, 

నూ ళణము వలయు నది సం,ధ్యా| తయమును నుత్తరంబ యగు 

నప్పనికిన్ . ఆను. 8-278 

ఉక్సేకము సం. వి. అ. పుం. 

ఉదేకము, అతిళయము, 

శా, చింతా శల్యము వానెనే భుజబలో త్సేకంబు నీ ఆక్కెనేం 

విరా. 2-868 

ఉత్సేధము' సం. వి. అ. పుం. 

1. పొడవు. 

వ. ఇట్టర్నయుం దమ్ముండును నన్యోన్య శాపంబులంజేని (యోజన 
[త యో క్సధంబు గలిగి దశ యోజన వృత్తందైన కూరస్రంబును 

పడో్యజనో త్సేధంబు గలిగి చ్వాదళ యోజన విస్ఫ్రృతంబైన గజం 

బును చై ఆది, 2.69 
1 

బి, గొప్పతనము. ఆర, 3.168 

ఉదంకము సం. వి. అ. పుం, 

 మరుశేశమున వర్షించు మేఘమువేరు, 

చ, అనఘ జలంబు నీవలసినప్పుడ మేఘము లీమరుస్థ లం, బున నెవ(గున్ 

- = భవద్యశము పొంపిరివోవ నుదంక మేభఘనా,మనుతవివోరముల్ 

AOA మాన్యత నెప్పుడు నియ్యడం జరిం,చును జలదంబు లింక. 
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ఉదంకుడు సం. వి. అ. పుం. 

1. గౌతముని శిష్యుడు. ఒక మవార్షి. అశ్వం 8.28 

2, చె లుని శిష్యుడు -ఒక మవాగ్గి సంస్కృత భారత మన “ఉత్తం 

కు(డు' అని గలదు, ఆది 1-91 

శీ, ఒక మవోముని, ఆర, 4-378 

ఈ మువ్వురు ఒక్కరా? వేజూ? అనున దొక "పెద్ద నంబేహాము. ఉదం 

౮ ణి జ ఆధ కుని చరితము నన్నయ తిక్కాన ఎజ్జ నలు మ వ్వురును (వాసిరి, కథా వివ 

యమున కొన్ని భేదములు కన్పించుచున్ని, 

వివర ము :- ఆఏి పర్వము కథ లిరి పద్యమ లలోను, అశ్వ మేధపర్వ 

కథ 91 పద్యము లలోను నడవ(గా ఆరణ్యపర్య కథ మధథు.కె టభుల 

చరిత ధుంధువధ పోను 19 పద్యము లలోనే నడచినది. అరణ్య పర్వము 

నందలి విషయము ఆద్యళ్య మేధ పర్వములలో లేదుగాన ఆది విశేషము 

శెల్పుచున్న దనుకొనవచ్చును. వొక ఉదంకుని చరి [తమని తలప 

బనిలేదు. ఇంక వచ్చిన విషయము ఆది వర్యమునందలి ఉదంకుడు అళ్వ 

మేధ పర్వమునందలి ఉదంకు(డు భిన్న వ్యక్తులా? ఒక్కరా యని ఎటు 

నిర్ణయింపలేని ఘట్టములు కొన్ని కన(బడ చున్నవి. తొలుత రెండు కథ 

లందు. గల సారూవ్య వై రూప్యములను దిలకింతము. 

సారూప్యము: రెండు కథలయందు ఉదంకుడు తవన్స/ప 

న్ను(డు గురు కుశూపావరుండు. శఘకోవి, మవోగర్వి, న్మిగవోన్నుగవా 
నమర్జు(డు. విష్ణభ(క్తుడు-గురుపత్ని కోరిక వై కుండలములు తెచ్చుటకు 

బోయెను. రాజు భార్య నడిగి కుండలములు తెచ్చుచుండ ఉదంకని 

[పమాదవళమున తక్షకుండు కుండలమ ల వారించి నాగలోకము( జేరెను 

ఉవంకుడును నాగలోకము( జేరెను. ఆలోకమును జూచుట తోటనే 

ఉదంకునకు నిరాశానిన్పృవాలు జనించెను. అశ్వము దృగ్లోచరమ 

య్యను, చాని ఆపొనము నూందగా ధూమము వెడలి నాకలో కమంత యు( 

(గమ్మి నర్పమ లకు భయా దోళనములు గలిగించెనుం (సంస్కృత భారత 

మునందు అపానమునందే ఊదినట్లుండ(గా నన్నయకు జుగుప్పగా దోశె 
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గాబోలు చెవియం దూధదెనసి చెప్పెను, గికన యున్నది యున్నళ్లు 

చెప్పెను) తవకు(డు కుండలములు తెచ్చి యూీయ(గా వానిని దెచ్చి 

యుదంకుండు గుర పన్ని కిచ్చి అభివందనము లం దెను, 

వె రూప్యము 

ఆది పర్వము 

1. ఉదంకుడు భృగువంలియు.ండ గ. 

జెవ్వబ డెను. 

2, పైలుని శిష్యుండు. 'చెలుని భార్య 

చేరు లేదు, 

లీ. కుండలములు తెచ్చుటకు 4 దిన 

ములు వళ్లును. 

4. శేలోవుకపు డు పురుషుడు వృష 

భము కనబడుట గోమూ తము 

గోమయము భతణము గలదు, 

5, కుండలము లడుగంబోయివడి 

పౌష్యు( డను రాజును, 

6. కుండలము లిచ్చిన చేవి పేరులేదు 

7. కుండలములు నేలచె ( బెకును, 

8, దేవి తొలుత కనబడలేదు. కన 

బడిశత ర్వాత అఖిజ్ఞానమడుగ లేదు 

అశ్వ మేధ పర్వము 

ఏ వంశియు(డైనది చెప్పబడలేదు 

"గౌతముని శిష్యుడు ఆయన భార్య 

రు అవాలగ్ట, 

8ీక్ దినములు పక్లైను 

లేదు 

“మి తసహాండు అను నామాంతరము 

గల సౌచానుని, ఇశండు మనుజూళి 

కుండలము లిచ్చిన దేవి మదయంతి 

చెటునకు _వేలాడ (గట్ట 
౬ టబ 

బడెను, 

తొలిసారిగనే కిన(బడినది అభిజ్ఞాన 

మడీగినదిం 

(గింద 

ఆదిపర్వమున. బెచ్చు విషయములు |; 

1. కుండలములు తే(భబోవునపుడు ఓక పురుమండు వృషభము నెక్కి 

కనబడ ట, ఉదంకుడు గోమయ గోమూ[త భమణము చేయుట, 2) 

“= ఫౌమ్యం డుదంకున కాతిథ్య మిచ్చుట- ఒండొరులు శపించుకొనుట, 
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ల) పాతాళ లోకమున నాగకులమను స్తుతించుట. " ఇద్దఅ (స్త్రీలను. 

ఇగస్వురకుమారులను అతి పమాజతురంగము నెక్కిన వానని జూచుట-. 

4) గుల్జమి పై నెక్కి గురుకులమ. 6 చేరుట, 

అళ్వ మేధ పర్యమున( జెచ్చు విషయములు : 

1) ఉదంకుండు (శ్రీకృష్ణుని శవింపంబూనుట శ్రీ "ఎమ? నిశ్ళరూ క , 

సందర్శనము 2) ఉదంకుడు వృద్ధా ప్యృమువలి కు గురువు ు సేవించుట 8) 

గుర్వను గ వామున( బదాజేడ్డ వా(ైడై గురువు తికను వివావామాడుట.. 

చెచ్చు విషయముల నంగశి యెక్తైన నరివుచ్చుకొనవచ్చునుగాని. 
అన్యోన్య వై రుధ్యములు మాత్రము బలవ త్తరమలు నున్నవి, జట్ల ని: 

యిర్వురు వెలు వేటు ఉదంకు లనుటయు. బొనంగకున్నది. సం.భా.న ఆది, 

పర్వమున ఉదంకునిక మాయగా ఉత౦కుండు, ఉ_త్తంకు(డు అని కనబడు, 

చును అవి పర్యాయ పదములుగానే [గహింపవళను. ఆంధభారత 

మున నున్న విధముగనే నంస్క్భృత ఛారతమునను గలదు. ఆదిపర్వమున 

నున్న విధమున నన్నయ యనువదించెను, ఆశ్యమేధ పర్వమున నున్న విధః 

మున తిక్కన యనువదించెను. ఇట్లబ భారతమున: గొన్ని కథలకు. 

సివాజములు, 

ఉదంచిత్ సం, శత. 

దీసకి వ్య_స్త [ప్రయోగము లేదు మిక్కిలి యతిళయించుచున్న, మిక్కిలి 

ఒప్పుచున్నం. 

కా, చంచత్తుంగ తరంగ సత్వరగతి స్ఫారీభవ క్కేతనో,దంచద్దీపులు., 

(పజ్వరిల్ల, (దో. 1-160, 

ఉదంచితము నం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. విజృంభించినది, 

శా. పుమ్టోదంచిత సార వీరరన సంపూర్హాంగ ముల్ భీష్మ. 1-11% 

2. మిక్కిలి యతిశయించినది, 

క, పాంచాలురు( పాండవులు ను,దంచిత, గర్వమున ననికి? దతీమి, 

(దోణ, వ్ లీక్, 

69) 
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ఉదంసము సం. పీరా. (అ. ఆ, అ.) 

ఎత్తై మూ(వు గలది. ఉన్నత మెన భుజశికన్సు గలది, 

క,మీతుం రీ క్భృమ్లు మదం, సాయత ఖఘజు( జూచి ఆని. 7-181 

ఉదకకర్యము నం, వి. న్. పుం. న, 

చన పోయిన వారికి నువ్వులు నీళ్ళు కలపి వదలుట తిలోదక। పచానము. 

వ. సురనదీనందనున కుదకకర్మం జాచరించి. అళ్వ 1=2; (స్త్రీ.2-182 

ఉదక్మకియ సం. వి ఆ. (స్త్రీ. 

తర్పణము, పిత్చేదెవ తాదులకా( జేయు జలాదిత రణము, 

క, రయమున నీ చే? నివాతు,లయిన నురారాతులకు రణాంతరమూ 

న నీ యిన రుధివమున నుదక్యకియం జేసె బక హిడింబ కిమ్మీ 

రులకున్, ఆర, 8-893 

ఉదకవిధి సం, వి. ఇ. సుం. 

ఉదక క్రియ, ఉ” కి కర్మము. 

క, ఆనుజన న్రైలు నంత 8పుర, వనితా జనములును నీవు వము భేళ్యుర నే 

చని నడుపు డుదక విధి నీ, జనక నకును *న ఎలకును జాహ్నవిలో 

నన్, ఆ. 2-167 

ఉదకపదానము నం. వి అ న. 

ఉదక 9గన్చిము పదక టి 

చ. ఘన భుజవి క మోతు శారవకోటికి. బట్టుగొమ్మ మ.మ్మని 

మొనం దూల పుచ్చిన మహోత్ము (డు గర్జుండు గొంతి తొ_చూ.లని 

య దగ _పదాన నమయంబు3 నాయమచే? వింటి నా,తని కుద 

క+బు థిచ్చుట౫ (చా మము(బ:చుట గోరి చెప్పినన్. 

శాంతి, 1-7 

ఉదకము నం, ఏ. ఆ. నం 

1. జలము సిరు, 

క శీరోంక గలతీ; వా డవ కౌరవు లొడంగూడి ముకి కార్యంబు. 

ఇదో క-25% శాంతి, 5-52/ 
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బి జలత త్త్వ ము. 

తే.[ఘాణ జివ్వాలు మహి నుదకమును దృక్కు, త్వక్కు 'తేజంబునందును 

వాయువునను, [కోత మా కాశమున( (గమసూ | తితముగ బొంద 

చేసి గోవింద యానంద మిము, శాంతి. 4-242 

ఉదక్కు సం. విణ, (చ్. దీచీ. చ్.) 
ఉత్తరపుది, ఉత్తరపు వంకకు( దిరిగినది. చూ, ఉదజ్బుఖత్యము. ఉద 

బ్ముఖుడు 

ఉద్మగత సం, వి, ఆ, స్రీ. 

1. భయంకరత్వము. 

ఉ. దాని నెణీంగి యంతయు నుద(గత నా బకవైరి (గక్కునన్. 

వాని నడంగంబిట్ట పడవై చి మహో[గత న్నాకమించెం 
. విరా. 2-350 

2 ఉద్ధ తి, 

చ. తణియగునంతకున్ రిపు నుద్భగత నై (చుట నీతి. ఉద్యో, 1-176 

3. [దఢిమ, చార్దగ్ధము, 

చ. ఘశతర వావాుళ_క్రియును గాండివశ క్రియు న్యస్త్రళ_క్తియు, 
న్మనమున వచ్చి యవ్హు మునినాథ కడంగితి నెట్టకేల క్కద్దనువు 

గుణంబు( గూర్చితి నుద|గత బాహుల లేకయు డె న్మన్ర్రనికర 

మం|త తం|తములు సంన్మృతి( బొందవ యేమి సెప్పుదున్. 
మౌన. 211 

ఓ. ఆధీక్యము, మిక్కిలి పెరుగుట. 

ఉ, నెత్తుటం దోంగి మేను కమనీయరుచిం గొమరార వాణవం,పత్తి 

యుద్యగతన్ మెజయ భాస్వరు(డై ... కర్ణ, 8-889 

ఉద్మగము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. గర్వించినవి, ఉద్దతము. 
తే, ఇక(డు పుట్టిన కోలెవ నెనకమెకంగు, దర్పమునన వర్తిల్లు నున 

(గవాదయుండు. విరా. 1-74; విరా. 2-148 
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2, భయంకరము, 

శె, ...ఉద| గధ్వజా,ర్చివశ్చ్రిత్వాకలితంబు వైన్య మిది యే జేరంగ 

శ కుడనే, విరా, 4.68 

3. వృద్ధము, మిక్కిలి చెరిగి సదిం 

క, కోపించి యత(డు దర్చా,టోవ ముద (గముగ దళపటు (పదరము 

లా భూపాలుమేనం జొనిపిన. శల్య. 1-199 

ఉద్యగుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1, భయంక రుడు. 

ఉ, ఊగు. డనూనమాన మహిమోన్నక చిత్తు. డజయ్య వి|క్రమో 
ద|గుడు వాన్తలాఘవనమన్వితు డేయునెడన్ నమ్మగకో,పా 

(గవా బుద్ధి. ఇ విరా. 5--15- 

2. గర్యితుడ్కు 

క. రక్కనుండో మానిసియో, నిక్క మెటుంగము వధించె నృపనూ” 

నుని వీ, డొక్కరుం డుద్యగుండ్రై రథ, మెక్కి యరిగెడున్ దురా 

తు నెయిదు:డు కడ6కన్, సౌ_ప్రీ, 1-165; ఉద్యో. 2-172. 

త్ సమర్థుడు, గొవ్ప వాడు. 

ఉం ...నీవ యొక్కండుం, దక్క నొరుండు దీర్పంగ నుద (గుండు 

బంధు6డు లేమి వేలౌదన్. (దోణ, 8.279: 

ఉదజ్యా ఖత్వము సం. వి అం న, 

ఉత్తరమువై పు మొగము గలిగియుండుట. 

ఆ. .. ఉదబ్యుఖత్వ మొండెం |తాజృ్మఖత్వ మొండెం. |నావించి 

యిమ్మెయి నాచమనము సేయుటార్యమతము. ఆను, 3-284 

ఉదజ్మాఖు(డు సం. విణ, (అ. ఇ. అ.) 

ఉత్తరపు దిక్కు మొగము పెట్టినవాండు, 

క. చనియె నుడజ్ముఖు(డ దివి, కనిమిషనాథుండు గర వాన్వయముఖ్యూ 

శాంతి, 4.410; శాంది. 6-2౯ 

ఉదధి సం. వి. ఇ. పుం. ' 

:. నము[దమ, 



ఉదయము 1098 

చ. .. .బాడబ్కా బువధిజలంబు (వాగెకు మవోో | గసముస్దతి వాని 

నన్నిటిన్, సౌప్రి, 1-98 

ఆఉదపొానము సం. వి. అ పుం. న. 

1 ఒకానొక తీర్థము. 
వ. ...ఆరోహాణీనందనుం డరిగి చమసోద్భేదంబను తీర్ణంబున నొక 

రాతి వసియించి యుదపొనంబునకుం బోయి. 

శీరయా [తలు సేవించు బలరాముండు దీనిని సందర్భించెను. 

విశేషము:- (తితుండు, ద్వితుడ, ఏకతుండు అను మువ్వురు బుషి 
పతులు గలరు. వీరు రాజులచే యజ్ఞ ములు చేయించి గోసమూవామును 

గానుక గాంబడసి నిజనివాసంబునకు( బోవు చుండిరి, తితురి వంచి -చి యేకత 

ద్వితు లాగోవుల( చామే యపహరింపం దల(చిరి పోవు సమయిమున 

నొ* తోడేలు వారి కెదురయ్యెను చానింజూచి వారు భయపడి తొలగి 

“పోవు చుండగా [పమాదవళమున.( |దితుడొక నూతంబడియెను. అయ్యి 

రువురు వాని నువే&ీంచి ధేనువుల( దోలుకొనిపోయిరి-[తితుండు నీరులేని 

యానూతియందుండి సంక ల్పరూపమున యజ్ఞ సాధనంబునకు( (బతినిధులు 

సంపాదించుకొని [కతువొనరించి సోమపొనముచేనెను _ దేవతలు సన్నిధి 

“సేసి హవి ర్భాగంబులు 7ై_కొొనిరి, సరన్వతీ జలంబు తత్క్కూపంబున నుద్గతం 

'జై_యానవనపతిని (|తితుని) వెలికి( దీసి యుద్దరించెను, అమరులు వరము 

కోరుకొనుమనిరి. అందుల కా తపప్వి కుమారుండు ఆ కూపజలమున 

నాచమనము చేసినవారికి యజ్ఞముచేసి సోమపానము చేసిన ఫలమువచ్చు 

నటుల వరమీయుమని కోరెను, నార లశు యిచ్చిరి. ఆ కూపమునశే 

యుదపానము అని వేరు, శల్య 2-158, 154, 155 156 

ఉదయము సం. వి. అ. పుం. 

1. ఉన్నతి వృద్ధి, అతిశయము. 

సీ, అంచితోదయము గృపాతిశయము...తే...కలుగు నతీణ పుణ్య 

దోవాలు(డు ధర్మినూను. తున్న చేళంబున మానవులకు 

విరా. 8.102 

2. సూర్యచం(దాదులు) వైకి వచ్చుట 

ప ++.మార్రాండోదయంజు వెలుంగుటయుం గాలోచిత కృత్యంబులు 
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నిర్వ రించి... ఖీమ్మం 2-81; శాంతి. 2-126. 

లి, ఉద్గమము, వెడలుట, 

_వ, ఆరవిందంబులు వికానంబు నొందెం బదంపడి తదీయ| పకాపోదయె' 

నవావ ర్తి యగుచు. ఫీష్మ. 8-24. 

4. ఉద్భవము, పుట్టుక, 

ఉం, ...9ది నేయు నాయురు,త్చాదన మిచ్చు నంతత శుభంబులుల 

గీరి యొనర్చు( బు[తపౌ,[తోదయ మావహించు భరతో త్తమ తన్ 
; వినినం బరించినన్ . శాంతీ. 5-59 

ఉదయశై లము నం. వి. అ. పుం, 

తూర్పుకొండ, 'బొడుపుకొండ. 

ఆ, ఆంత నుదయశై ల మను నళోక[దుమ సమితియందు* 
ఉదోర్ట. 2-118 

ఉదయాది సం. ఏ, ఇ. పుం. 

తూర్ప్చుకొండ, పొడువుకొండ, 

సీ* చిగురు జొంచము నును జిగి యొప్ప నుదయ్యారి( బొలుపారు 

నవకల్పభూజ మన(గ, [దోణ. 5-£270" 

ఉదయించు సం. =A (కిం 

పుట్టు, జన్మించు, కలుగు, 

వ, ఆతనికి నూర్యుండును, ఆ|రికి సోముండును నుగయించి రాట" 

వంశంబులకు(6 గూటస్ట్యుల్ల రి శాంతి. 4-206- 

వ. దానం |బబోధం బుదయించుటం జేసి యమ్మువోమతికి | ఐవ్యాచర్య 

గార్తృస్థల్రి వాన పస ధరగ్రింబులను నాళమంబులు మూటను 

బుద్ది రమీంపద య్యె, శాంతి. 6ఎకిళ 

ల, (సూర్య చం | దాదులు) పొడుచు, తో(చు, ఉదయమగు, 

వ. పదంపడి పద్మినీ (పమోన సంపత్కరుం డగు నరుణ కిరణుం 

డుడయింశే. బిరా, 8-85: 
నం... 

తేటేరపోషణ; ఉదరపోషణము నం. వి. అ. న. 
జ సైొద్రీ పోసికొనుట, జీవవము. చేయట, 
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ఉ ఏను మనంబుపె పు సెడి యిప్పుడు నీచతరపచాగమం, బూని 
నికృష్ణనై యుదర పోవణ కై తగ వేప యొుుతయన్, దీకత(బ్ొ ది, 

యిమె,యి నుదేషపనల్ గను జీయుచన్, హీనత నున్మి. 
(౮ జ్ 

మీకు వగ చేమియు జేయద యేమి సేయుదున్, విరా. 2-218, 

(ఉదర పోపణ-మ వర లోపము) 
aC) 

ఉదరము సం, వి. అ, న. 

1. కడ పు, పొట్ట. 

(కీచక వధానంతరమ | దౌపదిని జూఏ) తే. కరంబున నదరమపస్ప, 

ించి యమ్మరొ రక్కెస యంచు నుల్ల, ములుకువారునై పుర 

జనంబులు దలంకి. విరా 8.86: 

శే. శళ్నము నుదరమను ధృతి. "జేయు గాలుల జూడ్కి. వినికియు 

వినుము విళుద్ద్రమాన, సమున మానస వాక్కుల విమల ఏద్య, నవ 

హితుడు రతీంచు. గలా గగణ్యం “శాంతి. 5.118 

. గర్భము. 

వ. తదనంతరంబ కాశీళ్వుర కన్యాచై తన్యం బుదరంబు | పవేశించిన. 

ఉద్యో. 4-87! 
క. నురతటినీపుణ్యాత మో, దరమన జనిరించినాం డుదాత్త వతత్క 

త్చరు6 డతని కెల్ల ధగఇము(. గరస్టలామలక నన్ని కాశం బధిపా 

శాంతి. 1-887 

. జలోదరాదిరోగము, ఉదరచ్యాధి. 

చ. జ్యరమ న గుల్మ పీడ నతిసారమునన్ బలుపుండులన్ మవో,వరి' 
మన వాతపి త్తకఫ గారుణ రోగములన్ నిరంతరా,తురు లగు 

చారు నిర్ణయత( దొల్లి వినోదముగా(గ జీవుల, దరమిడి చంపి 

నారు గురు ఓ ల్లడ పెట్టినవారు. జార్యతీ. ఆను 5-108 

ఉదరిండ్లు దే, వి బహు. 

ఇ5 పడ”లు ఆను పదముగకం జా ఠరాంతరము. బక్కము 

సీ గొడ గులు న దరిండ్లు మ డివడ. ఆను 4-388: 
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“ఉదరిపడు దే, అ. (కి. 

హ కాశ్సంభవము లైన భయ కో ఛాదులచే దుళ్ళిపడు, చలించు అదరి 
పడు, ఉరీ కివడు. 

వ, అనీన విని ధృత రాష్ట్రం డుదరివడి విదుపున కిటనియె. 
చ య 

ఉద్యో. 2.331 

వ, అమ్మవోధ్వని వీని యుదరివడి ధృత రాష్ట్రం డిరి యేమి రథనంబశి 

విదురు నడిగిన నాతం డిట్లనియె. ఆది. 6-21 

వ, అంత దేవత లెల్ల మవో వహ్ని శిఖావాతికి వెజచి దేవేం, దు పాలికిం 
బోయి ఖాండవంబున కైన యకాండ (పళయంబు 'నెప్పిన విని 

యుదరి పడి, ఆది 58. 265 

వ. అఏ యప్పుడ శకుని దురోన్రధనుం దోడ్కొని ధృత రామ నొద్దకుం 

జని యతని శరీర శార్భ్య వై వర్ణ గ్థింఖులు నెప్పిన విని యుదరిపడి 

ధృత శాషుండు. నభా. 2-101 

(ఈ తావులనెల్ల సం.ము, అకాడమి | వతులపాఠము “అదరివడి' పాతాం 

తరము “ఉదరిపడి' నూ. అ. ని, ఉదరివడు, ఉదరిపాటు అని శబ్దము లిచ్చి 

నది. ఉసరిపడు (కింద( జైని ఆది, 6-21 ఉదాహరణము గలదు. 

ఉదరు చే. అ. |క్రి. (“ఉదరివలుకు' అనియే ప్రయోగము) 

కేపించ్కు గ ద్దించు, 

ఆ. అనుచు నుదరివలుక హిడింలియు. గడు వెఐుచి ఆది. 6.201 

వ నీతోడ బద్ధ నఖస్ట్రంబు€ జెనెద మణి మమ్ము. బరమ ధాగ్భికులం 

బరమ।బవా్మాణు్యల నేమి కారణంబున నుదరిపలికి తనిన గంధర్వు. 

డిట్లనియె, అది, 7-64 

“* కారణం (కూప గంధర్వ కిం త ద్యేన స్థ ధరి శా”, 

సం. భె. ఆది 170-59-( వావిళ్ళ) 

ఉదలు న. కిం | 

విడుచు. వదలు (చూ. ఉదలుచు) 

ఉదలుచు(ల్చు) స. కి. (స్వార్ణమున చు) 
. వద ల్కు విడుచు 
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క రకదడియుచు. వాయుచు. బట్టుచు, నుదలుచుచుం బడుచు లేచు చుకు 

గుచు పడిగొం, చొదవెడు కినుకం గడు జెట్టిదముగ బెక(గిరి 

చలంబు డింపక కడిమిన్, విరా, 2-848 

లి విదిలించు, విడిపించు. 

ఉ పాప వినిశ్చయుండు నతిపయెగదకొంగు కడంగి పట్టిన క్, గోపము 

తో నుదల్చికొని కోమలియున్ వెస వాని [వేయుడున్ ఆ5.8.190 

ఉదవానము సం. వి. అ. పుం. 

జలమందు నివసించుట్క (తపన్సునక్రై ) జలమందు నిలిచియుండుట. 

చ. *4.శళ్వదుదవాస మవ్శోవత శీశపీడితా. చల మునిసౌఖ్యపాతు 
విలసకృడకాగ్ని శిఖాచయంబులన్, వేలిగడు చాని* గాంచి 

రరవిందనిభానన లమ్మవోదధిన్. ఆది. 2-268 

ఉద నము సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 
వలీ 

తిరస్మ్కరింప(బడినది- ఆవమానింప( బడినది. 

వ. (తిథువన వందక్లాయెన (క్రీ చేవియు, నిజ |పభాపటల వర్వూుద స్త 

(వళాకర గభ స్తీ విసరంబయిన "కాస్తుభంబును నారాయణు వతు 

స్థ సలంబున విలసి ల్ల. ఆది. 2.186 

గొప్ప బుద్ది గలది 

చ. అకుచియు( గమ్లు(డున్ లఘువునైన నిజాగజు మేనితోడ ని, 

త్యకుచియు బుణ్యశీలయు నుదా_త్తయు నా(జను నింలీ( గొంచు.( 

గ్యర్కశమతి కీచకున్, విరా. 8-17 

ఉదా త సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

“ఉదాత్తత సం. వి, ఆ. (స్త్రీ. 

1. గొప్ప తనము. 

క ఇత డెవ్య(డొకొ)_ రూపు నిరతిశయ మై మనమునకు( (వియం 

బొనంగెడు. జూ,చికిరే చిత్తంబు నుద్యా త్తత గానంగ నయ్యొడున్ 
వదనమున భంగిన్. విరా. 1-266; శాంతి, 2-149 

2. జాదార్యము. 

. ఆఅ. శెర్యముననొ వృద్ధసం సేవవలననొ, తపముననొ యుదాత్తళాన 
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రూఢి, గలిగి మమ్మునరకుగా  గొనకున్నాండ, వేమికతము దిశి 

“నెజు(గ లజెపుమ. శాంతి. 4-426: 

ఉదా తత్వము నం. వి, అ, న, 

ఉదాత్తత, గొప్పతనము. 

వ, అవ్వి పుండు గలంకయు. గొందలంబును లేని డెందంబుతో నద్దా' 

నవు నాననంబు గనుంగొనిన నా ఛి ర్యధుర్యుం గనుంగొని తదీ. 

యంబగు నుదా_త్తత్త ఇంబునం జి త్రఎబు రంజిల్లి . ఆను. 42861 

ఉదాత్తము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. ఉన్నతము, గొప్పది. 

చ, ఇది యొక ముద్దరాలు పను లేమియ.( జేయగ నేరదెంతయున్ 

మృద వొక కీడుపాటునకు మేళొనంజాల దుదాత్తచి త యొం,టి 

దిరుగు చాని కోర్వదు. విరా. 1-108 

శా... ఆ యీంగి నమ్మాన విస్తారోదా త్రము, విరా. 2-209 

2, మనోజ్ఞము, ఓప్పిదము. 

చ. మనమున నూజడిల్లు మనుమానము మానుము నన్ను నేలు మే, 
పనులు నదా_్ర నాగరిక భంగుల నీమది కెష్కునట్లు నే,ర్పును 

భయభక్తులున్ మెజయ రూపున. అీనెవం విరా. 1-328. 

3. ఉదార మైనది, దయగలది. 

చ. అనిన సు చేష్ట బిట్ల నియె నంతవునంతకు మదృవాంబునం,దునికికి: 

నమ్మతించితి నిజోచిత వృత్తి, జరింపు నాదునం,దనుల మదీయ 

వల్లభు నుదా_త్తమతిం బరికొంచుకొమ్ము నీ. మనమన కెట్టు, 

లూజట నను_స్తము నట్టుల చేసెవం దగన్. విధా. 8-67 

శ దృఢ మైనది మేలైన, 

క, ఉత్తరు(డు సత్వరంబుగ( ద త్తనవుశ మటువు దొడిగి తానును 

హృద్యో, దాత్తంబగు కంటక మిడి, చి త్రమపని | గమ్మణింప( జిడి 

మడి పడంగన్ | విరా 4-40: 

వ్ అంద మెనది, 

క, ఉత్తర నలంకరిప ను,చా శాభరణాది నస్తుల్శి యొనంగి* 
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నరేం,[దో తముడు, బిరా. 5-888 

వి. అం పుం. 

స్వర భేదము (వ్యతి. అనుదా త్రము) 

వ, ఒక్కనాండు బలి యను రాజు గంగాథిచేకార్థంబు వచ్చినవా' 

డయ్యింధన బంధనంబున నుండియు నుదాత్తానుదా త్తన్వరిత (పచ 

య స్వరభేదంబు లేర్పడ సలక్షణంబుగా వేదంబులం జదువుచు. 

దరంగ ఘ ట్రనంబునం దన యున్న దరి. జేరవచ్చిన వాని( దీరంబు' 

జేర్చి. ఆది. 4-830 
"ఉచ్చ రుచా త్తః" పాణిని అష్టాధ్యాయి ! 

“శాల్యాదిషు ఛాగేషు స్థానేషార్డ కాగే నిష్పన్నోఒ అనుచాత్రళి 

సిద్ధాంత కౌముది. 

చూ, అనుదా త్రము, 

ఉదాత్తుడు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

అధీకు(డు, గొప్పవాడు 

క, అలభఘు ఐలవి క మోచద్యాత్తుల కై నను బలము లేక దోర్గర్యముమె,. 

గెలవ(గవశళ మె ఉద్యో, 1-16 

ఉదానము సం. వి, ఆఅ పుం, 

[పాణాది వంచవాయువులలో నొకటి 

సీ. మతి నపానమున సమానంబునందు నీ శానమిత్తాంప్పరన్సమితులు... 
ఆను. 4-196 

ఉదాను.డు సం. వి, అ. పుం. 

ఒక వాయువు, సమానునివలన( గలిగిన నాడు. 

వ, పవనుల వినుము చెప్పెద సమానుండు దైవత నంఘ సంభథవుం. 

డతనికి నుచానుండును నుదానునికి వ్యానుండును వ్యానునకు. 

నపానుండును నపానునికి | వాణుండును జనియించిరి. 

శాంతీ 6807 

శో, తత దేవగణాః సాధ్యామవోభూతా నమువోబలాః, 

తేషామప్యభ వతు (తః నమానోనామ దుర్శయః 1 

ఉదాన న్తర్య పు తో ౬భూచ్వాాన_న్తస్యా భవత్సుతః, 



శే100 ఉదారత్వము 

అ పొనళ్ళ తతో కై తుః | పాణళ్చాపి తతోఒకరః ॥ 

అనవపతోర్థి౬భవ | త్చాణో దుర్ధర్దళ్శతుతాపనః, 
నం.ఖా. శాంతి. 829-82, 88,84 (వావిళ్ళ) 

ఉదొరత్వము సం. వి. అ. న. 

జెదార్యము, 

వ. భవదీయ జావోవివోరంబు నుదారత్వం లిట్లుండునే యని యగ్గిం 
చుచు నరిగి, (దోణ. 6-18 

ఉదారము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

గొప్పది, అధిక మైనది. 

వ అపవాసిత శిలోదారంబును, కనకపట్టి కా మండితంబునునై న గదా 

దండంబు వివులాంనపీఠంబున ననుర్చుకొని వెడలె, శల్య. 2-95 

ఉదారుడు నం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

1. చాత. 

స్స్ అగ్గి కీ (వాణంబులై నను డా(పక, తమకించి యిచ్చు నుదారులార 

విరా. 8-21 

2, గంధీరుండు, మనన్సునందలి వికారములు వెలికి. చెలుపనివాడు. . 

మ. వారి మేనల్లుడు కాహువీర్య పటుశార్యన్ఫూ ర్తి కై_లోళ్య 
ఉం. 1 ఠీ జూ 

నుం,దరు( డాచారపవి[తు( డంచిత కళా దతు3 డుదారుండు... 

వరించుగాక యభిమనుభుం డీ సరోజాననన్. విరా, 5-868 

ఉదాసీనత సం. వి, ఆ. (స్రీ. 

1. అనాసక్తి, అేవ, 

వ, కీడయిన నుచాసీకత యుడిగి మేలు చందంబున భావించుచు. 

విరా, 8-87 

2. అసంగత్వము. చేనియందును జోక్యము లేకుండుట, 

క, విను మూర్ల నాభికంతువు, జనియింప(గ6 చేసినట్టు సత్వము గుణ 

నం, జనకం గ నది పురుషుఃడు, గనుట యుచాపీనత నవికారము 
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ఉదాసినత్యము సం, వి. అ, న, 

ఉెపేక్క, అనాదరణము. 

నవ, ఏ నాయుధ వ్యాపార ంబు వలన నుదాసీనత్వంబు నొందినను నన్ను 

జయింప నమకూరు. భీష్మ. 8.808: 

ఉదాసీనము సం, వి. అ. పుం, 

ఏ జోక్యమి. లేకుండుట, ఉపేక్ష సేయుట. 

కం చాసీ దాన జనముల క్కుదాసీము గాకయుండ( దడయక యే. 

మి, తానంగ మొంది శ తుని, రాసం బొనరించి తమ్ము నర నెవ 

ననుమీ. ఉద్యో, 1-868 

ఉదాసేనుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అం) 

1. నిరవేత గలవాడు. 
వ. నరేం దత్వబు "దె నుబాసీనభావంబు నొంది [వావ్మాణ్యంబునందు 

సన్పహుండవై తి ఆను. 2-34 

వి, అ. పుం. 

శ|తువును మితు(డునుగాని రాజు, 

వ అరిమితోదాసీనాదిక ద్వాదశ రాజమండలంబును. 

శాంతి. 2-208 

తే, అరులు మితు లుచాసీకు లనుచు నంధ్హి వి|గవోది షడ్డుణముల' 
వెరవు లొఃరు% డలవరించుచు విజయంబు నానపడుచు, నుండు 

నశుముక్తి తజ గిటు లున్నె యరయ, 

శాంతి, 6.107; ఆశ. 1.66. 

ఉదిత సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పుట్టినది, జన్మించినది, 

ఆ. యజ్ఞ నేనుకూంతు నభిజాత నాతని, యజ్ఞ వేడి నుదితమయిన దాని,. 

ననమఘ విధి వివావామయి పాండునందనుల్ , మిగుల మి_తబల సమృ 

ద్ధులయిరి, ఆది రి=కేర్: 

ఉదితము సం, విణ. (అం ఆ. అ.) 

1. ఉదయించినడి, పైకి లేచిరది. 
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క, తదనంతరంబ [దోణుం, డుదితార్కుని. (గేణి సేయ నుజ్జ్వుల రథ 

మెల్లదిశలు వెలిగింపగ( బ్కెట్టిదముగ మును గవిసె మొన గడి 

మితో( గదియన్, [దోణ, 1.187 

2, పుట్టినది, కలిగినది. 

క = = .ఉదితనినదకోదండు(డై. మిరా. 6-116 

తే, స్మృకియు సం|పీతియును (బనన్నతయు మజియు, నీ దృశములును 

స_త్త్య గుణోదితములు. శాంతి, 4.288 

ఆ, యజ్ఞ చేనుకూ(తు నభిజాత నాతని, యజ్ఞ వేద నుదితయైవ చాని 

ఆది. 08-15 

3, చెప్పంబడినది* 

తే. యోగతం [తంబు నకల శాసో9దితంబు శాంతి. 5-598 

వ = = విశ్వా విళ్వంబులు. , ,చలాచలంబులు ననునవి వేరోదతంబులు, 

శాంతి. 4.140 

4. పసిద్ధి కెక్కినది, 

ఆ. అతని కోఘవంతు. డనువా(డు జనియించె, నుడితయశు(డు. 

ఆను, 6.62; శాంతి. 8.100 

ఆ. ధర్శపుతుని తోడి పొంందొప్పదయ్య నీకు నుదిత శౌర్య. 

ఆది, 8.14 

పీ. ఉదిత నత్వరతుఠ, అది. 8-14 

ఉదితుడు నం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

కేం ఉదయించిన వాడు, 

వం నవోదితుండై న భానుండునుం బోలె, ... కర్ణ. 1-66 

2. వుట్టినవా(డు. 

ఉ. ఆతత పత్షమారుతరయ (పవికంపిత ఘూర్డ్మ తాచల్క (వాత 

మవిర్డ వుండు బలవన్ని జ దేవానముజ్ఞ పల |పభా,ధూత పతంగతేజు( 

డుదితుండయి తార్జుు[డు తల్ఫికిన్ మనః, (పీతి యొనల్ళుచున్ 
వెగసె ఫీమజవంబున న శ్రవీథికిన్ , . ఆది, 1=లిరి 
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ఉదిలకొను; ఉదిలగొను చే అ. కి. (ఉదిల -[-కొను) 

1, ((శథయాదులచే) చలించు, వణకు 

ఆ 4. బెదర వ జాయుధు, వాదయ ముదిలకొనంగ6 (దిద శగణము. 

ఆది. 2-21 

క, వీనరుండు మాననము ధృతి, నూన నుచితవృత్తి నుండు నుదిల నక 

యెం,చైనను నెయ్యది యేనియు, వానికి దుర్గ భములేదు వనుధా 

ధీశా. శాంతి, 8-161; విరా. 2.24 

2, కులుక్కు మరియు. 

గ, తనలోచనములు నాదుమనను నాంచి,ళొనం నయ్యింతి నను( 

గను(గొనియె నాత్మ, ౧ కొవియె రాగరనమున. గడలుకొనియె, 

మదన వికృతి బయల్పడ శుదిలకొనియె. విరా. 2-88 

3. పరితపించు, 

వ, మదనాగ్ని నుడిలకొని యగ్ని దేపుం డళ్కాంతతో నే కాంత ంబున 

నిట్లనియె, ఆను. 1-49 

ఉదిచ్యము నం. విణ. (అ. ఆ. అ 

ఉత్తరపు దిక్కున నున్నది. 
క. భారత వర్ష ము దొడ.గి మ,హీరమణ యుదీచ్యములన యొక్కుడు 

బలన, త్వారో గాన్టయున్సుఖపు, ణాగ్టరంభ గుణంబులంతకంతకు నర 

యన్. భీష్మ, 1-26 

ఉదీచ్యుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉత్తర దిక్కు వా(డు. 

చ. ....జయించె మహీళులం (బవ్కర్థిశ యశు(డై పకీచ్యుల నుదీ 
చ్యుల6 (వాచ్యుల దా తీణాత్యులన్. ఆది, 5-78 

అగ 8 ఉదిర్హత నం. వి. ఆ, (యి 

ఉదేకము. 

క, ఒక్కూటం గడంగి శల్యుని బెక్కముగ్చ్రల నొంచుటయును భీష్మ 

(దోణుల్ , (గక్కున6 దజిమిన నయ్యిరు, దిక్కుల నై న్యములు 

నత్యుదీర్ణ త జెరసెన్., ఫీమ్మ. 1-243 
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ది ఆధిక కము, 

ఊఉ. ఓఒక్క(డ చన్నవాండు విజయుండు మహీరజ మెక్కు. డయ్యె నః 

దిక్కున జాంచజన్యమ య.దిర్ణత (_మోయందొడం గె, 

[దోణ, 3.129" 

ఉదీరత్వము సం. వి. అ. న, 
ర 

గొప్పతనము, 

వ. ఇట్లు (పసిద్ధ బలపరా[కము౦డైన కర్ణ నుదీర్జత్వంబు సెఖు చుట 

కువై కవచకుండలంబులు భికించి. శాంతి, 1-84 

ఉదీర్ణము సం. వి. అ. న, 

1. గొప్పది. 

ఆ, కురుబలంబు గెలిచి గోవుల. [(గమ్రజం దెచ్చు బల్లి సీ యుదీర్శ్శ 

భావు,ఐలమకా(గ నీవు పలుకుము వెలి.బుచ్చు, టుడుగు మధిపు 

2 ఆతిశయించినద్మి ఆధికము, 

ఆ, దివ్య పరిమళంబు నవ్యవికాసంబుు నుల్లసిల్ల వచ్చి యుర్వి( బికీన (1 

గాంచి రుచి య దీర్ల కౌతుక చితయె, చాని బుచ్చికొనియె 

మాన వేం ద. అను, 2-207 

ఉ. మేలి మదావళంబులును 'మేటివాయంబులుం దమశ్రిపిండ. నా, 

ఖీలత ( జుట్టి రాంగ రథబృందముతో( గురురాజు కర్దు దో,ర్లీ లకు 

దోడ్పడం గడ(౫ నేణు వుదీర్ణ ముగా నతండు పాం, చాలబలిం బు: 

వె నడి శెర్య సముద్భృట జాహువీర్యు(డై. కర్ణ, ౭2-156. 

ల. గర్వించినడి, ఉ|దేకము పొందినడిం 

కే, కర్ణ్యనందను 6 డిట్ల త్యుదీర్థ భ ంగి(, వాండురాజ తనూజుల బలము. 

చెల్ల, గనుపు గొట్టంగ( జొచ్చిన గినిని నకుల్కు నాత్మజుండు 

శతానీక( డతని దాడి, (దోణ, 1-196 

ఉదీర్లుడు నం. వీణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉగదేక్రము నొందినవా(డు. 
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వ. ...కోసంబు రూపంబు గ్రైకొన్న కైవడి నదీగుండై యక్క 

ర్గుండు. దోణ. 4_232; శల్య, 1-176. 

ఉదుంబరము సం. వి. అ. పుం. 

మేడిచెట్టు. 

వ. బుతుకాలంబున నీ తల్లి యళ్వత్థంబును నీ వుదుంబరంబును. 

నాలింగనము నేసి భక్తితో మీమీ చదువు బుపయోగించునది. 

ఆను, 1-110: 

నపుం. 

మేడిపండు, 

ఆ. తాను బకృతి (బకృతి దనయందు నిల్చు ని,ల్చినను దాన వికృతి 

'జందకుండు(, బురుషు(. డుదక మత్స్యముల యుదుంబర మశక 

ముల సంగంబు కరణి గలుగ. *ం8. 6.108. 

ఉద్దతము సం. విణ. (అ, ఆ, అం) 

1, పుట్టినది, 

ఉ. ఉల్లము దల్లడిల్లం దను వుద్గత ఘర జలంబు చాల్చుచున్, డిల్లి. 

పడంగ, విరా. 2-91; శాంతి. 3281 

2. వెకి వచ్చినది, ఊటీనది. 

వ. సరస్వతీ జలంబు తత్కూపంబున నుద్గతంబై యా సవనపతి నుద్ద 

రించె. శల్య. 2-156 

3. బయలు వెడలినది. 

తె, అచ్యుతాననోద్గతము వేదార్థమయము, యోగ సాంఖ్యాత్మకము 

నైన వాగమృ3ము, గర్మపుటపేయముగ6 జేయు గారవమున. 

శాంతి. 6-889 

తే. సత్యభామ గోవ మడరి వనితా న్వభావోద్గ శా ళు పూర్శా 

యగుచు హరి య |గతేలమున క రుగు దెంచె, మౌన. శీర. 

ఉద్గతి సం. వి. ఇ. స్రీ. 

1. బయలు వెడలుట 

70) 
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క పిళన్ళావనము 'దెనకు(. జన న,య్యతివ భయ ళాంతది త్తమై బాష్ప 

జలోద్గతి మొగము6 గప్ప నిట్టని, యతిరావముగా నొనక్చె 

నాక ౦దనమున్. విరా, 8-15) కర్ణి. 8-38 

2. పుట్టుక, ఉదయము. 

క. ఘృతములు వై ఉల్ల(గ న,చ్చితిం బేశ్చెన స ప్పకివ్యు శిఖల రవము 
నూ, ర్లిత సామగాన వాదో,ద్గ తియును వావోరవంబు( గలసి చెలం 

ఉద్ధతుండు సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ.) 

బయటకు వెడలిన వాండు, పుట్టిన వాడ. 

వ. అప్పుడు తదీయ |బవ్మారం ధోద్గతుండును మవోజ్యోతి రాలా 

కృతియుం (జా దేశమా[తుండు నగు పురుషు నెదర్కొని 

శాంతి. 4168 

ఉద్గమము సం, వీ. అ. పుం, 
1 పుట్టుక, కలుగుట, | 

దుర్గతి రోగోర్గమ చికిత్సకా. విరా, 2. $64 

£. సె కివచ్చుట, బయటకు వెడలుట, కాజుట. 

మవో వగ్ధర:- జామ్వ్పోద్గమము వొదువు, వక్త౦ంబులన్, 

సౌ్తి, 1-214; అరం 8.264 

ఉద్దమించు సం. అ, |కి, 

పుట్టు, కలుగు. 

సీ ఘోటకో త్తమరోమ కూవంబులం దెల్లి నొక్కట ఘనధూమ 

మ ద్లమించి. అళ్వ 8112 

ఉధాత సం. మి మిం పుం, 

యజ్ఞ మునందు సామవేసతం తము నడవువా.డు. 

వ. కెొత్సుం డద్గాకగా... యాజ్లికు లగ్ని మ ఖంబు సేసి వేల్యందొడం 
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ఉద్దారి నం, విణ. (న్. ణీ, న్.) 
కాటునది, [(నవించునది, [కక్కునది. 

లయ(గాహి := దంత వలఖీరభస దంళో్గారి రుధీరా ధరు... అద్ద 

నుజపవీరు( గని ఆరం 7-96 

ఉదీతము సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. చెప్ప(బడినది. 

కే ఆతండరణ్య కోర్గీతమైన వాక్య, సంచయము విష్టుగుటించి 

పరించె నధిప. శాంతి. 6-862 

బి. పరింపయటడినది, పాడంబడినదిం 

ఫా, ఉద్గితామ్నాయు.డు... పొ రాథర్యుండు. ఆర. 6-108 

జగ న! 
ఉద్దీతి ఐం, వి ర్తి, (య 

సామగా నము చేయుట. 

క, ధౌమ్యు( డరి7 వి, చారజ్జుండు “రో దయామ్యసామోద్గీ తిన్ , 

నళా. 2.808 

ఉదండ సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 
లు 

(హూరాత్యురాలు. 

వ. శునస్పఖుండు దన యధిథానం బఖివ్య క్రంబుగా నుగ్గడించినం గ్భృత్తి 

నీపేరు దెలియంజెప్ప విదియేమి యనపుడు నతండు తేటపడం 

"జెప్పి యుండం జెప్పవనియెద విట్టంట తప్పుగా దె యిట్టి యుద్దం ద దట ది 
డవు మ_త్రి!దండంబుపాల వడుము. ఆను. $2822 

ఇగ 8 
ఉద్దండత సం. వి. ఆ. (ఫ్రం 

1. భయంకరత్యము 

ఊఉ. ... అ,తం డుడివోక లేక నమదంబున ఖడ్గము ఇఖీటకంబు ను, 

ద్దండత (గొంచు చేరు డిగి తా. గవినెన్ రయ ముల్లసిల్లంగన్ = 

విరా, 56-151 

క, చండ భుజబలమునై యు,ద్దండత నరుం డడర 'నెమరం దరమే 

సీకున్, ఉద్యో, 4.48 



1086 ఉద్దండను: 

2 విజృంభణము. 

క, పాండవుల దిక్కు వీరు ల,ఖండిత బలులై న వామొగంబునం ఐడి 

యు ,ద్ద౭డత చూప(గ లేరు -,ఖండిని నొక్కరుని జంవంగాని. 

కుమారా, ఉదోగ. 4-270, 

ఉద్దండము నం, విణ. (అ, ఆ. అ). 

భయంకర మైనదిం 

4. +... బోర్భలో,ద్దండ చువోసుర్మ పతతి దర్చ మడంచి పియం' 

బొనర్చి యా, ఖండలు( డున్న గద్దీయ నగంబున నుండె. 

విరా, 1-55: 

ఉద్దండు;డు నం. విణ. (అం ఆ. అ.) 

భయంక రుడు. 

శాం ... వీరశే,తుం డు గంబున దా(కి యగ్గురుని సూతు న్నాంచి 

యేనమ్ము ల్కుద్దండుండై తనువాడ నేయుటయు. (దోణ 4-97 

కే, కడ(గ వెనుకొన్న పాండవోజశరము నెకడ, నిలువరించే. 

నద్దండుడై నీ తనూజుండు. శల్య. 1-290. 

ఉద్దవిడి చే. అవ్య. (దు. 

“4 మముగా, వడిగా, వెంటనే 

ఆ, ఉద్ద విడిన పసుల నూంచముట్టుగ. చెత్తు నతడు వెనుక వచ్చి 

యడ్డుపడిన, చోట. బాండు రాజనూనుల నరయుదు. 

విరా. 3-120, ఉద్యో. 3-389: 

ఉద్దహనము సం, వి, అ. న. 

ాల్పుట. తగుల (బెట్టుట. 

ఖా, = =. అప్పార్టు( డా ,శ్నేయా(స్త్రం బరి(బోసి,.. రా 'ధేయాంగోద్ద 

వానా ఖిలామ మెడ(దన్ దీపంప 'బెస్టైసినన్. కర్ణ, 8-287 

ఉద్దామత సేం, ఏ. ఆ. స్రీ 

క్, కమం: ముందటి బల ము్కుచ్యామత( గాళింగ చేన( దలపడి. 

Bhar, భీవ. 3_61 



ఉడ్డాలకుండు 1109 

ఉదామము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
a 

1. అధికము, 

శా. వీరాలాపముల్ వల్కి యుద్దా మ(కోధ శిఖా కలాప వికటోద్య 

(దూకుటిస్ఫూ ర్తీయి. విరా. 8-189 

2 బెటినము, 
ట 

వ, ఉధామంబైన కామంబు విడుపు వడకున్న( జి త్తంబు నిర్భృతి 

గలుగునే శాంతిం 4-44 

3 భయంకరము. 

5. ఈ మత్యృృపతి నవోయము,గా మాకుం దిర్పరాని కారకము గలదె, 

సామాద్యుపాయ వరు. డుద్దామ భుజా బలయుతుం డిత(డు 

శీవలుండే. ఉద్యో. 1-80 

ఉద్దాము(డు సం. విణ. (అం ఆ, అః) 

1. భయంకర(డు. 

తే. ఖీమనాదుండు భీము. డుద్రాము( డ|పతర్శు్య “తజోమయుండుం 

శాంతి. 5-214 

ర ఫీమార్జునులకు రణమున, నే మగలును (బతియె వీరు 'నేనను 

నై వై న్యోద్దాములమై నడచిన నే,భూమీళులు చెదిరి |బదికిపోవం 
గలే, ఉద్యో 6-28 

1. అధికు(డు 

వ. విభవోద్దామూ. విరా. 2-1 

ఉద్దాలకు(డు నం. వి, అ. పుం. 

1. ఒక మునిం 

వం ఉచ్చాలకు నధ్యరంబున, శల్య, 2.159 

2. ఒక ముని, శ్వేత కేతుని తం( ఢీ, 

వ, ఉద్దాలకముని నిజనయు శ్యేతశేతుని వి పులయెడ మిథో కప 

చారుం డని 'మెణింగియు( జరిత్యజించె. శాంతి. 2-188 

(వీరిర్యురు నొక్క రే మైయుందురు) 



1110 - ఉదీపించు 

ఉరీపించు సం, అ, [కిం 
టి 

1. విజ్బంభించు, వెల రేగు. 

మ. ... కన్నె కయ్యంబు న్యర్శి భవత్చుతుమీంది కోపమున నుద్ది పింప! 

నేతెంచి రృ్యయ్యభిమన్యుండును _చౌపదేయులును మాద్యద్దంతి? 
యూ ధాక్ఫతిన్. ఖీషన్చం 1-110: 

బి (పకాశిరచు, వెలుగొందు, 

వ. సాత్యకి... .కృశవరునిం చాకి యేసిన నతండునుం బొగలేని మంట. 

చందంబున నుద్దిపించి సాయకజ్యాలలు నిగిడించిన నవి మగిడించి 

యా నేయుండు, [దోణ, 4-82! 

క్ర, | పజ్యలించు, మండు. 

వ, అతి త ఇద్దురాత్ముండు నథలోన నసభ్యంబులగు మాటలు _చౌపది' 

నుద్దేశించి యాడిన నుర్జీపించిన కోపం బజాత శ త్రునకు( | బి యంబు* 

గా నడంచుకోని యుండిరి. కర్ణ, 2.214 

ఉద్దీపితము నం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

మిక్కిలి _పజ్వలింపం జెియ(లడినది, 

క, చూపులు మి౭ఖమిట్టు గొనంగ, నేపారిన వాన రేం[దు నెసకంబున 

ను, ద్రీపిత మగువడగ భయద రూపంబున( [(గాలంగా నరుండు 

దోశెంచెన్, [దోణ. 8-34 

ల (వకాళింపంజేయంబిడినది. 

క. | కేవులు దోశా దుర్గతి, (బాపింప( గలార యిట్టి భావిచరిత ము 

ద్బీపిత బోధమునం గని, మీవై కృపం జెప్పవలనె మీకుం రి: 

; యన్, ఆను, లి=ల్లిరో 

ఉద్దీపితుండు నం, వణ. (అ, ఆం అ.) 

ఒ శీ రెచ్చంగొ ట(బడినవాండు. 
ట 

“౨ ,_ ఈ, వపున పహపొడింబనుతుండును, | చౌవదిపు తులు నుభ [ద తన: 

యుండు. గో పో ద్దీపితులై థీష్మ 3-180 



ఉద్దేశము T1118 

లి |పకాశి వం జేయబడిన వాడు. 

yy: 

క్. నిత్యన తా్యాత్మళో,ర్దీపితుడై- శాంతి 5-6+ 

ఉది పము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 
my) 

మిక్కలి వెలు(గొండినది, [పకాళి -చినది. 

*ా....వాన్వద్వావా సంవల్గనో,త్కృష్ట న్యందనముం గనద్దనువు నుద్దీ ప్త 

ధ్వజంబుం దగన్, ధృష్టద్యుమ్నుడు వొల్చ _నెజ విలస శ్రేజో 

విరాజద్గతిన్ . ఖీషన్చి. 1-117 

ఉద్దీపుడు సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

మికిి_లి [పకా ించినవా.డు, నెలు(గొందినవా.డు, 

శా. మ్మ లేకున్ వె”డొందనేనె నతనిన్ మన్నించు బోదుల్ పకా, 
పో_దకంబున వొక్క పెట్ట రథ వేగోర్దీవ్లులై తాంకినన్ . భీమ్మం.1-2'9 

తే. గగన మధ్యంబునకు వచ్చి ఖరకరుండు, చేతి చూడంగ రాక 

యుదీ పు(డగుచు నెటు వెలుంగొందు [దోణుఎడు నట వెలుంగు, 
డి బాన లి, ౧ 

చున్న( గన (గొని ధర్మజుం డురవతించి, |దోణ, "148. 

ఉదిప్యమానము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
యలు 

వెలగెందుచున్న ది. 

సీ, రత్నయూ సంబును రజత వరావాంబు నుద్దీ స్యమాన మవోోర' 

గంబు( గేతనంబుల నొప్పు ... భఖభూరి[శవునకు నైంధవువకు 

రారాజునకు. (దోణ,. 8.288: 

ఉచేశము నం, వి. అ. పుం. 
1, (ప దేశము, 

వ, (పోవులు గొనియన్న (చేవుల మనలావుగల యంచపిండు వేరాం 

కని నజిము ఆఅిం బిజికిన( గుఖుకులు గట్టిన మృళణాళ నాళంబుల 

నొప్పు కమలాక రో ద్దేశంబులం (గేణినేయు _పదేశంబులును, 

విరా. 8-236 

క, చలడ ళిపుంప్కోకిలకుల, కలరవ ముఖరిత లతాంత క (మఫలాలళీ, 

లలిత మహీరువామాలా, మిళితో దేశముల విశమించుచు లీలన్ 

" ' అర. 4-6 



₹112 ఉద్దేశింఛు 

వ జీవితేశ్వరు వామకాహువు నిజవామభుజంబుపయి నిడికొని దతీణ 

వా_స్థంబున నతని (గుచ్చిగాంగిలించి ముదగమనంపున నా|శమో 

గ్రేశంబునకు మగ డె. ఆర, 7.287 

చ లక్ష్యము, గుణీ, అనునంధానము, గుజీగా(6 జేయుట. 

వ ...ఆపగయను మహానదిం బిక్భతర్పణంబు నేసి పి దేవో ద్దేళంబున 

నొక్క (వాహ్యుణునకుం గుడువం బెట్టిన గోటి (బావా యులు 

కుడిచిన ఫలంబగు. ఆర, 2.268 

ళీ. ఉదాహారణములతో వివరించుట, 

వ అని నిశ్ణేశిం+చి యుబ్ధేశరూపంబునం గర్భంబుల తెజం గటి గించి 
యింక నేమి యడుగవల తడుగు మనిన. అను. 5-122 

శ, ఊవా అనుకొనుట, తలంపు. 

వ సైన్యర్యయంబును రయంబునం గలయం చజెరసినం బెందూ? 

యెగసి తఆీతోం గవియుదెంచు తమంబునకుం దోడుపడి 

చూడ్కులు నిగుడ నీకున్నను. దమకంబునం దమతమ పేళ్లు బిరు' 

దులు నుగ్గడించుచు నగ్గరెక సొంవునను సన్నల నుధ్ధేళంబు.ల నైన 

నిన వీరులు పోరుచుండ. దో, 5_t42 

ర్, ఆభి| సాయము. 

క+ జనకునకును స్వామిత్వము, తనయోగద్దేశమునం గలిమి తథ్యమ 
యది య,జ్ఞవసికి( గలుగున కావున, జను( బి బంపంగ నిన్ను 

జన నుత నాకున్ అదిెం 4_241 

ఉ దేశించు సం, న్, కి. 
చు 

1. గులి.చి 

వ. గాంగేయుండచు కొర వేశ్యరు నుద్దేశించి ధర్మార్థ సంగతంబును, 

సువిహితంబునుగా నిట్టను విరా. 4-220 

వ ఆ(గజు మర్రేశించి వీభత్సుండు ఫీ ుసేకున కిట్టరియె. విరా. ఠ-క0 5 

=, వ |దుపదుం డనపత్యయగు తన మహిషి విషావళబు దీర్పందివురటను 

* “,గొాంగేయు తోడి రోషంబునను శివుని నుద్దేశించి తపంబునేసిన 



.ఉద్దత. 1118 

న ద్దేవుండు (వత్యతమై. ఉద్యో, 4-869; భీష్మ 8-820 

2. భావించు అనుకొన్ను తల(చు 

వ. ఇందుండు వానియొద్దకు వచ్చి నీవేమి యుద్దెకించి యుగ 

తపంబు( జేసెద వనిన, ఆర, 8-258; ఏరా. 1-175 

.ఉద్యో్యతనము సం. విణ. (అం ఆం అ.) 
యి 

(వ్రకాళింప( జేయునది. 

క. భూతంబుల నంసరణము, భూతభవచ్భావి కార్యములు గరశత్రి 

సము,డ్దోస్టతన భంగియు నీయ, చేతివి కావె కురువ-శ శేఖర 

జ నొత్రి. శాంతి, 2_101 

ఉద్ద్యాతమానము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

(పకాళించుచున్నది. 
తే, అర్జునుడు గవియించిన యంవ మూడ్క మంచు దళ ముగ గప్పిన 

మారళాంళు, జాలముల వెస విరియిరిచె శాంతనవప్కకంగు( 

డుదోన్టత మాన పశాపలీల, విరా, 5.169 

-ఉద్దోతితము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1, |పకాశము కల్పింప(బడినది, _పకాశితము. 

క, ఆద్యపురుపోవలాలిత, ముద్యోతిత రోచిరుద్గమో గం బరిని, క్ఫే 

దగ్ధము దివ్య జనన మన,వద్యంబది కార్యుకైకపరము గుమారా 

విరా. 4-121 

2, బయ వ్వెడలినది, బహిర్గత మైనది, 

క, పాతాళమునకు( జని యం,దాతత మై (పణవరూపమగు నాదంబు, 

ద్దోతితము చేసె నది యా, దై తేయులు విని పటుజతాపంజెనం 

గన్. ఛాంతి. 6-485 

ఉద్దత సం, వి. ఆ. (స్రీ, 

ఏడుగురు కుమార నూతృకలలో నొకతె - బాల్య్గగహము, పది యాతే 

డులు పాయము వచ్చు వటకు నరులను ఖాధించునుు ఆ సమయ 

మున [| మొక్కినను, కొల్చినను, వేండినను కనికరముతో వదలిపోవును. 

ఆర, 55-245 మొ. 250 న 



1114 ఉద్దతము: 

ఉద్ధతము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

1. వెచ్చు పెరింగినదిం అతిశయించినది. 

శే. ఉటక యేచి | తిగ ర్తులు నుద్ధతముగ(, జెలంగి మార్కొని పొదివి 

సంకులముగా (గ, విరా, 8-211. 

బి, మదించినది. 

సీ, ఒక మ త్తకరిం జూచి యోటమై నొడంగిన నుద్ధతకరి(జేసి యొనంగె 

జయము, శాంతి 8.98: 

ల, కఠినమైనది, ఉరువై నది, 

మ. విడుగుల్యోని మహోద్దతాళ్శముల నాఖీలయబిగా ద్రైత్యు 

బి, బ్రడువన్ , ఆర, 7-90 

ఆళ్ళ B 
ఉద్ధతి సం. వి. ఇ. రై. 

1, గర్వము, దర్పము. 

ఉం నిర్మలా తూసర్థత కీర్తికారణ రణోద్ధతి వెల్వెలయకాట నేటికిన్, 

విరా. 4-186 

క. సీనుతుండు సమర విషయో, లాసంబున నంగకంబులం భొంగారం,. 
రగా 

గా సుస్యరమున నా కుం,తీనూనునిం లిలిచె నుద్దతిన్ రణము 

నకున్, కల్య, 2.208: 

2. అవాంకారము, అభిమానము. 

క, మతి నెప్పుడు దా ధర్మ, స్థితి నూహించుచును హితులు నెప్పెడి 

వెర్ పు,ద్ధతిదక్కి యాచరించుచు, జీలేయ్యదియత గలిగి నడప 

జెందు సుభంబుల్. సౌ . 1.78 

. లి. సంరంభము, ఆటోపము, వేగిరపాటు, 

శా. ....-శత్యానీకుం డుద్దతి నేగు బెంచె న భిలానీకలబు నుప్పొంగ (గన్. 

విరా. 8-145 

క, జూన్నత్యము. ఆధిక గ్ట్రము. 

నట. 0 _వన్యబల ముద్దతి( గొల్బు మృగేం| దు రేఖ శోభిల్లుచు నుండ. 

| విరా 3-148 



5, పకోవము, ఉల్భణము. 

మ త్తకోకిల — వృద్దు(డై నత టిన్ బలంబును పీకయుం దజుగంగ 

దుర్చుద్ధి వాటిల (మగ్గి యిం[దియముల్ విశ క్తత6ం బొంద దో, 

మోద్దతిన్ రుజ లుద్భవింప(గ నొండు రూపగు పాశ నం్కబర్దు( "జేసి 

జముండు దివ్వం/గ(6 కాయు నబ్బవముం దుదిన్. స్రీ 1-41. 

ఉద్దతి మాను మి. |క్రి. 

గర్వమణ(చు, చంపు 

ఉ, తక్కినవార లాతనికి దవ్వుల చోటుల వారు వాయుజుం, 

డొక్కండ యింక సింవాబలు నుద్దతి మాన్నిన మాన్చువా( డతం, 

డక్కడ నిల్చెం గావలయు నానతి |చౌవరిగాయగ నోవు వే, 

లొొక్కరుం డాబీ. గిచకుల నోర్వంగ( జాలమి మీ రెజుంగశే. ' 

విరా. 3-115 

ఉద్ధతుండు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1. గర్వముగలవాండు, అవినీతుండు. 

వ అనిన విని యాజ్ఞ నేని యిట్లను... ఒక్క కారణంబున నుద్ధతులగు 

విరోధుల చేతం బతుల సన్ని ధిం దలవట్టి యీడ్యంబడి వనంబునకదిగి 

విరా 1-818: 

2. అవాంశారి, స్వాతశయము గలవా(డు. 

వం ఇవ్విధంబున దురోగిధనుం డ ద్ధ్దతుండై మజియుం బెద్ద యొలుం 

గున( బలుకు చురిడ. శలన్ష. 2-113;. విరా. 8-118: 

ఉద్దరణము సం. వి, అన, 

1 మీందికెత్తుట. 

క అమృత మథనమున మంథన్యగము లీలోద్దరణ శీలి. ైకొవి 

సురసం,ఘమునకు( | బియ మొనరించిన, యమేయు. గూర్మాత్ము 

నంబుజాతుం గొలుతున్. శాంతి, 2-40" 

ఆ. ...కళ్ళపు౦డు నిజోరువు నెటి, గుచ్చి దాపుగా నిచ్చియె_త్రె' 

వం. అదికారణంబుగా ధరణియుర్వియనం సిద్ధి వహించె నయుద్దరణ. 

న్. సమయంబునం గాళ్యపి గళపువి వేండుకొని. శాంతి, 2-89-90" 



4116 ఉదరించు 
యణ 

2. ఆపదనుండి తొల(గించుట, రతీంచుట. 

వ నీ వమ్రవో రాజుచేశ దండింపంబడుటం బు ణ్యాత్ర్యుండవును వంళో 

ద్ధరణ సమర్ధుండవు నై తివి సంతోషింపుము - పొమ్ము 
శాంతి. 1-169 

వ నీగర్భంబున నున్నవాడు నూర్యానల నమ (పభుం డైన 

పుత్రుం చు భయకుల దుఃఖోద్దరణ సమర్థుండు సుమ్ము నీవు 

వగవక నీ య|గజునొద్ద నుండు మని జరత్కారువు నూరార్చి. 
ఆది. 2.160 

ర్ం ధరగతత్తోద్దరణా, ఆను. 5-488 

ఉద్దరించు సం. స, కి. 

1. చె కిందీయు, వెలువరించు. 

వ. దేవయాని యను చాన [బమాదవశంబున నిన్నూతం బడి వెలువడ 

నేరకున్న చానను నన్నర్ధరించి రమింపు మనిన, ఆది. 3-148 

వ, ఇమ్మడువు మవామత్స్య సంకులంజు గావున నపాయంబు వొంద 

కుండ నన్నాధరించి యొండెడం బెట్లవే, యేను సీకు( బిత్ఫ్యుప 
(a) ౬ 

కారంబు సేయనోపుదు ననిన ఆర, 4-220 

లి కాపాడు, రజీంచు, ఆపదనుండి తొలగించు, 

వ. నీవింతకు(6 జాలుట యెవ్వరు నెత్తుంగ రే యెట్టును సంగరంబున 

మమ్యద్గరింపు మనియొ. 
Oo 

ఉద్యో. 2-244; శల్య. 2-155; కర్ణ, 8-179 
, లా 

'శి (ముల్లు మొదలగు వానిని) వెలికి.దీయు, ఊడ(దీయు, 

వం విని దకరణంబయిన నా వ్భాదయ శల్యంబు నుద్దరింవుము, 

ఆది, 6-180 

శీ త రింపంజేయు, పుణ్యలోక పాప్తి గలిగించు 

వ, .లోకోచ్చారంబను తీర్భమాడి కులంబు నుద్దరింతురు. ఆర, 2.268 

ఉ. ఇక్కుల మెల్లమ నుర్ధరింప(గా, వచ్చిన పుణ్య దేవతవు. 
సఖా 1-152 

+ఉద్ధవుండు “సం పీ, అ. పుం, 

7. కృష్ణునకు హితుగ్రైన యొకానొక యాదవుడు. ఆది, 8.176 



ఉద్దురము THT 

ఇతడు యాదవులతో(గలిసి శైవతకాడి మహోత్సవమునశే నూ. 

యాదవ వినాశ కాలమున( దపన్సు చేసికొనుట కడవికింటో యొను, 
మౌన, 88" 

ఇతనిని గుణించి (శ్రీ) మదాం[ధ ఖాగవతమున నిట్లు చెప్ప(బడినది. 

క, సీద్ధవిచారు గథీరున్, వృద్ధవచో వర్శనీియు వృష్టి. పవరున్, బుద్ది 

నిధి సమరగురునమ్ము, నుద్దవునం జూచి కృష్ణం డొయ్యన పలి శెన్* 

భాగ, దశమ, 1483 

'ఉద్దారు(డు సం. విణ, (అ. రిణీం అ.) 

ధరించువా(డు. 

సీ అవ్వీరు లనగ్టీశళ రాననోచ్యారులై యతనిివై( బజిపిరి శితశరంబులు: 

కర్త. 1-90 

ఉద్దురత సం, వి. ఆ. స్రీ 

1. ఆధిక్యము, అతిశయము. 
క. నరనాథ యింక భఖీమ్మని దురమునకుం చేకు మేను దోర్చలవిభవో,. 

ద్దురతం బాండు కుమారో్కోత్కరము౦ దత్చేనలన్ మద౦బడ(గింతున్. 

ఫీష్మ. 3-167 
2. దృఢత్వము, నేర్పు. 

తే, గదగొని వైెచె నుదధ్దురత నత (డు. (దోణ. ల- 24న, 

ఉద్దురము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. సమర్థ మైపది, నిర్భర మెనది. 

క, భరమవ నీ పోరెడ నెడ( బగను విపాగంబు నీవు బలిమి మెజపి, 

యుర్దురవృ త్తి జయము గొనినం, బరంతోషమ( బొందు నన్ను 

భావించి మదిన్. విరా, 2-198- 

2. ఆధిక మెనది, దట్ట మైనది. 

క, శరవేగంబున నరు 'డ్క,ధ్దురమారుత చండభ. గి దోంపం బె ల్బెన్. 
విరా. 4-270 

సీ =.పదగ్భనాభు/డును ద్మీవకోపాగ్ని తనదు చితమున నద్దురమెై' 

జనింపంగ, మౌన, రీ& 



ఉద్దురుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 
1 ధీరుడు, బెట్టి కుడు. 

క. పరిభవము రెండు చెటింగుల(, దరుణీ తో (చినది సొళ్వుం దగ చేరు 

నొ యుద్దురుడగు భీష్యునిం చేర్చునొ, కరము |ప్రీయం'జెద్ది. వృ 
దంకు .గతముం కెపుమా ఉద్యో, 4-297 

2, సమర్థుండు, 

చ. దురమున నర్జున్య వకట దోర్విభవంబు నదుర్ప(జాలు ను,ద్దురు( 

డెకరుండు గల్తునె. శల్య 1-88; శాంరీం 8_174 

ఉద్దూతము సం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

ఎగురంగొట్ట (బడినది, పై కిం జిమ్మంబడినది, 

సీ. తురగ ఖురోద్దూత ధూళి యప్సరసల చిన్నిపువ్వుల తోడ( జెలిమి 

సేయ, థీమ్మ. 1-104; ఆదీ, 2-298 

ధా 8 ఉద్ధృతి నం. వి. ఇ. భై 

ఆపద నుండి తప్పించుట, రథఠీంచుట, విమోచనము. 

మ. యదువంళంబున వాసుదేవు( డన (గీడార్థంబు జనించి, =. దేన 

ముని నమ్మానోద్దృతిన్ భూభరం,బు దొలంగించిన చ(కి నంబురుహ 
నాభుం గొల్లు గష్టాత్ఫునిన్ . శాంతి. 2.47 

ఉద్బ్చద్ధము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

వైకి( గట్టంబడినది. 

వ. (మఘటోశ్కచుండు) పింగళోదృద్ద జటా కేశ కలాపంబును. 

(దోణ. 5_207 

ఉద్భటము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. ఆధీకము, ఉద్ధతము. 

మ. థవగాజ్ఞా దృఢ బంధ సంయమిత శుంభ ద్వేగమై కాక నాం డవలీ 

లన్ మన యర్జున ద్విపము |కోఛావేశ దురాంత దర్ప విలాసో 

ద్భృటభంగి నే పడరి కౌర వ్యాంబు జ | శేణిం జ్విక్కువడ౦ వేయ'దె 

విరా. 1-568 
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2. భయంకరము. 

సీ ఉద్భటాకార సముద్దతి మనము లుత్తలపడ( దోపంగం దల్లడిలుచుం 

విరా. 4-243 

ఉద్భటు(డు సం, విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. ఉద్ధతు(డు; గరి, శౌర్యము గలవాడు. 

ఉ, ... (ఖీము(డు)... ఆ(కిమించె పం,చానన మేణమ ౦ బొదువున 

ట్లత6 డూర్చిత శక్తి నుద్భటుం, డై నెగనెన్ సమీరనుతు నల్కకు 
(వా కిడినట్లు వీ/(కతోన్, విరా. 2-850 

2. భయంక రుండు. 

వ. కర్టుండు...కోపాటోపంబున నుద్భటుం డగుచు నమ్మవోరథుని 

లేరికి సముగ్షిఖంబుగా6 దనయరదంబు వట పించి. 

కర్ణః 3-247; అళ్వ. 4-68; విరా, 8-24 

ఉద్బవము సం. ని. అ. పుం. 

పుట్టు ఏ, ఉత్ప త్రి, 

సీ, ఆవ్వీభున కుద్భ, వమ్మయి "కెళికు( డిమ్మషపా గాధినామము్థ్మన 

బర గె. శాంతి. 268 

శే. అతని తలంపున6 (బభవించె నాకనంబు దానియందు జలంబు 

లుద్భ వము నొంధె. శాంతీ. 4.82 

ఉద్భవించు సం. అ. (క. 

పుట్టు, జనించు. 

వః అప్పుల వలన నగ్నియు (వావా్తిణుల వలన క్షతియ జాతియు 

నళస్చ్రంబు వలన లోవాంబును నుద్భవించె. ఉదోో, 1_18క్ 

ఈద్భవిల్లు సం. అ. కి. 

పుట్టు. జనించు. . 

చ. ఉడుగక యొండొరుం జజచి యొక్క బలంబుగ దేవదానవుల్, 

వడిగొని వార్టి నిట్లు దరువం దరువన్ విమ ముద్భవిల్ది న,ల్లడలను 

/ విస్ఫులి.గములు గప్పంగ. బర్విన, ఆది. 2-15 
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_ ఉద్భావన నం. వి. ఆ, స్రీ. 

ఊహపహాంచుట, భావించుట, 

క, మత్చాణ్యం కో,ద్భావన (క్రీకంఠు( డనంగ( బరగుము శర్వా. 
శాంతి. 6.452: 

ఉద్భావితము సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

. కలిగినది, ఏర్పడినది. 
క, కావున గుడువక పొలియదు, దేచాసురమునులవై న దేవీ కరో, 

చ్భావిత ఫలమీ యర్థము, నీ వలవజవుము భవన్శనీవం దిరము 

గన్, ఆను. 5-119: 

ఉద్యాసి సం, విణ. (న్, నీ, న్.) 

మిక్కిలి పకాశించువా(డు. 

వ. ఇట్లు భగ్నబల సమాశ్వాసనోద్భాసియగః భీష్మ భుజబలంబు |పొ' 

పున. విరా, 6.68 

2. (ప కాళించునది, మెజయునది. 

మాలిని :-- వృాదయవదోగ్టిద్భాసి విజ్ఞానసారా. ఉదోో- 4-428: 

ఉద్భాసితము సం. విణ, (అ, ఆం అం) 

మీక్కి-లి [పకాళింపంబడీనది. 

క ...సేవ్యపదారవింద యౌగిక విదోక్టద్భాసితమతి మూ_ర్రిమయా. 
విరా ర-]1' 

ఉద్భ్యాసితు(డు 

మిక్కిలి (పకాళింప(బడిన వాడు. 

"క. ఆసుకృతము గడ యొర్చు మ,వోశత్వా యోగ చేవనారామత 

ను,ద్భాసితుడ పగుచు నిష్టా, వ్యానంగ వివోరివగు మనామయ. 

లీలన్. శాంతి, 5.860 

ఉద్భిజము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 
జ 

1, "భూమిని .ఖీడించుకొని పుట్టునది, 

ఆ. ఉవిద పోయ నెటుంగు నుడ్భిజ్ఞములు, స్వేదజముల కదియు. జూపు 

లం" = సంభవించు. ఆను, శీ-13 
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ఉద్భిదము సం, వి. అ. పుం, 

మొక్క (చీల్చుకొని వైకి వచ్చునది) 

వ. జంగమ స్థావరంబుల యందు జంగమంబులు లెక యవి జరా? 

యువు నండంబును నుగ్భిదంబును స్యేదంబును నను జనకవిశేషం. 

బుల జనియించి బహుపాదం౦బులు, ద్విపొదంబులును నై యుండు 

నందు మనుష్యులు మేలు. శాంతి, 5-99. 

ఉద్భూతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పుట్టినది, కలిగివదిం 

క, చైతన్య కక్తి( బురుషస, మేతత్వ విశేవమున వహించు _బకృతి. 

త ,జ్ఞాత యగును బుద్ధి తదు,ద్భూత మవాంకార మవయు బొరి 

యుం జిత్తున్ . శాంతి. 4-270; కర్ణం 2.165; ఆరం 1-182. 

ఉద్భూతి సం. వి. ఇ. (స్రీ, 

పుట్టుక, 

తే ,..మెతి నవ, పదకృతోధ్యూతి యనియెడు పలుకు వినవె. 

కర్ణ. 2.102; శాంతి, 4.77 

ఉద్భృకుటి సం. విణ. (ఇ ఈ, ఇ.) 

బీొఎముడి గలవాడు. 

క. శకుని [పతివింధ్యు( 'దాంకిన6ం (బక టబలుం డా యుధిష్టర ప్రియ 

నుతు( డ్కుద్భ ఎకుటి యగుచు( గవినెను సింహకిళోరము గజము? 

బొదివున ట్లతనిపయిన్. భీష్మ. 1-268 

ఉద్చేదనము సం. ఏవి, అ. న, 

భేదించుకొని వెలికి వచ్చుట, డుల్లుట. 

క, మయూరంబులకు పత్తో “ ద్భేదనంబును, శాంతి, ర5-44ీ3. 

ఉద్భేదము నం. వి, అ. పుం. 

మొక్క (చీల్చుకోని చైకి వచ్చునది) 

తే. స్వేద ముద్భేద మండమ న్వీన( బుట్టు, నధమ మధ్యమో త్తమ దళ 

లైన భూత రానులు, అళ్వ. 2-144. 
7) 
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ఉద్భాంతము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

స తోభము చె -దినది. 

మ, ...ఉ(ద్భాంతంబులై_ యంబుధు, ల్వొరలెం గట్టల మీ(ద. 

దోణ 63177 

ఉద్భాంతి సం, వి. ఇ. స్రీ. 

మిక్కి లి (భాంతి, మిక్కిలి సంతోభము చెందుట. 

మ. ...సప్తాళ్వు స వులు బిట్టుల్మి రథంబు నల్ చెసలకుం బోనీడ్ళె 
నుద్భాతిమైం ఆరం 65-2083 

ఉద్యాజితము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

మిక్కిలి (పకాళింపంబడీనది. 

క శేజోధను(డగు నరు డ. ౩|| ద్భాజితగతి నడుమ మెలసి. 

వీరా. 5-58 

ఉద్భాజిష్షుండు(వు) సం. వి, ఆ. పుం. 

మక్కీలి (పకాళించువా(డు. 

క. తేజోరూపము బ్రహ్మము, (పాజాపత్యం బశంగ( బరంగి పురుషు 

డు, ద్యాజిమ్లు సత స్రనిత్యా, వాగజ మహిమ "వెలు(గుచుండు నకలంకో 

మతిన్ . శాంటి. ర్=ఎఏకి 

ఉద్యత్ సం. ళత. (దీనికి చెనుంగున వ్య_న్తవయోగము లేదు) 
పుట్టుచున్న, కలుగు చున్న 

శా వానాగమ, మీరోద్యన్న వనీత లాలసిత నిళ్ళ్చి త్త త్వ సంభానితా, 

శా, ఉద్లాను। కోధ శిఖాకలాప వికటోద్య (ద్భూకుటిక్ఫ్భూ రియె. 
త bb న న 

విరా. 8-189 

శి, అశోశయిం చుచు. 

మ. ఉవ్య ద్భ్చాహువృ ప్యదృటో, త్యరమున్ దిట్టినయట్లు గూలె, 
విరా. 5.290 

శ్ర ఉత్కృష్ట మగు చున్న, _శేష్టమగుచున్న. 

శా. ఉద్యర్గుణ _శేణీర మ్యులు, ఆది. 1! 9 



ఉద్యమత్వము 1128 

4, పై కెత్తుచున్న. 

వ, ఉద్యద్గ చావాన్తులయి, ఆది, 6.12 

ఉద్యతము సం. విణ, (అం ఆ. అ.) 

1, వై కెత్త (బడినది. \ 

చం ...ఆ|శుకాయు వుద్యతగద నొప్పం బట్టి దనుజాంతకు | వేసె 
(దోణ. 8-105 

చ, *,..ఆొతనివయి థీము. డుద్యతగ దాన్ఫురణన్ నడచెన్ న రేళ్వరాం 

శల్య, వి=£ిర5్లీ 

2. పూనినది, వహించినది. 

చ, నురేశ్వరో,ద్యతకులిశంబు( బొెందె వారి దత్సమయంబున( గౌర 

వేళ్ళ్యరా. శాంతి. 5.424; సభా. 2-b1 

శి ఉద్భవించినది, పుట్టినది, 

స్రగ్ధర: ఆది వాస్ట్యన్హ్రృమునం దుద్యతమయి ఘన ఘోరాగ్ని యర్చిర్వితానం, 
బే దిళ్కుం చానమై వెల్లైసంగుచు. సౌ_ప్టి. 2-61 ఆర 4-246 

4. సిదమెనది, 
9 చూలూ 

౭9 

ప, ఈఖిల లోకదవానోద్యతంబయిన నా కోపదవానంజు నిగృహీతం 
బయిన నన్ను దహించు నేమినేయువాండ. ఆది, 7-148 

చ, అతడు నివృ_తిధర్మము |పయత్న మునన్ కీవివరించె మోకణో, 

ద్యత మది, ఆను, 6-81 

.ఉద్యతుండు సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

యత్న పడినవా(డుు పూనినవాండు, సమకట్టినవా(డు. 

క, భూ దేవో త్తమునాశీ, ర్వాదంబుల( | బీతిభొంది వారలు, (వస్థా, 

నాదర పరులగుటయు స, మోదావహ పుణ్యకర్మముల కుదర 

| తు(డ.+ విరా. 1-146 

మ నిశ్శ్ళంకం బతి కూరక ,రశ్ణిములం దుద్యతులైన వారికీ నళర్మ 

(ప్పొప్పప్తి గాకుండు నే. ఆది. 7-186 

ఉద్యమత్వము సం, పి, ఆ. న. 

సిద్ధమగుట, 
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మ, ,..త, క్కిన దై శాగవలి విచ్చె నల్లడ( బరితీణోద క్రమత్వంబునన్ =- 

శాంతిం 2_4తళ! 

ఉద్యమము సం. వీ. అ, పుం, 

1 పూనిక యత్నము. 

శా, దుర్వారోద్యము బాహువి[కమ రసాస్తోక (పకావన్ఫుర, ద్లశ్వాంధ 

పతివీరనిర్భ్ణథన విద్యాపారగుల్ , విరా. 2_55- 

2. నన్నావాము, సిద్ధ మగుట, 

శా, అ. ధరి తీనాథుండు రణోచితోద్యమము నంధిల్లంగ శస్తాిస్ర్రవ్క 

ర్మానీతి| కమదతులం బనిచె నయ్యె వారికిన్ (గక్కునన్. 

వీరా, ఏ$=142: 

క, అనుటయు నాతండు దగ నూల్కొనిం చా నుదితనినద కోదం 

డుండై, యనితర నులభోద్యనుమున, ధనంజయుం డిట్టులను 
నతనితో మణియున్. విరా, 5-155: 

ఉద్యానము సం, వి అ న, 

1. ఆరామము, (వివిరార్థము) తోట 

వ ఇ కెజంగున నొక్క యెడ నయినను గాలూ(దక లీలోచ్యానంజు. 
గలయం |గుమ్మరుచు. ఏరా, 2.808 

2. ఆడవి. " 

సీ ఖాండవో ద్యానంబు. గావనేరక సిగ్గుపడి చన్న నిర్భర _భునికంశు 
కర్త, వంక, 

ac 

ఉద్యాపనము సం, ఏవి, అ. న, 

[వతనమా పి కాలమున (వతఫలమునతై చేయు కార్యము. 
నం ...|ప, తంబున కుద్యాపనంటు నేయ, దలంచి యర్ధించునత (డును. 

ఆను. 2-50' 

ఉద్యుకుడు సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 

వ. అని పలికి మరణోద్యుక్తుండె. జలాగ్ని విష |పాయోపవేశాదు 
లుగ్గడించిన విని నంజయుం డతని' ట్ల రు. | 

. 1-14, శాంతి. 6-568 
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2. పయత్ని ంచిన వాడు. 

ఆ. పాలకడవ వెక్కు పనులలో డించిన, యాత డెట్లు దాని నరసి 

కొనుచు, నుండునట్లు లోన నునిచిన మనను నే,మజక యాత్మ 

వెదకు తెజుంగు మేలు. 

క. ఈ తెజ(గున నుద్యుక్తుండై. అళ్వ. 1.220, 221 

లి, పరి[శమ చేయువాడు, కృషి సలువునాండు, పొటుపడు వా(డు. 

వ, అగన్తుండు దనతపళ్ళ క్తి జేసి పు త్త కాముండై న విదర్భ రాజున 

కొక్కకూ(తుం బుట్టించిన నది లోపాము[ద్రయను నామంబుతో 

జలంబులయందు నలినియుంబోలె వినీతుకందు లత్మీయుంబోల 

నుద్యుక్తునందు విద్యయుంళోలె. బెరి/గి యౌవనంబు ఉల్చి 

రూపవతియొ. - ఆర. 2-828 

ఉద్య|ోగత సం, వి. ఆ, స్రీ. 

(పయత్నము, పూసిక. 

క, ఉద్యతులై కవలును ధృ, ప్టద్య్యమ్ను(డ గడంగ6 దోన సౌభ 

(దుండున్, మాద్యద్గతి( గవియుడు నే,కోద్యోగత | చౌపకీనుతో 

త్కృర మడరెన్. థీస్మ. 1-288 

ఉద్యో గపర్వము నం, ని. న్. న 

భారతమునందలి ఇమెదవ పర్వము. చూ. మవోభారతము, 

ఉద్యోగము సం. వి. అ. పుం. 

ఉద్యోగ పర్వము. 

మ, హృదయావ్లూది చతుర్జ మూర్జిత కథో వీత ంబు నానారసా. 

భ్యుదయోల్లాసి విరాటపర్వ మట యుద్యోగాదులుం గూడంాం 

విరా. 1-7 

2, (పయత్నము, పూనిక, 

వ. ...ఎల్లిభంగుల నివ్నటి కిదియె శార్యంబు మీకు నందజకుంజూడ, 

జోలునేని దీని కనురూపంబగు నుదో్యోగంబు సేయుండనిన. 

విరా. 3-117; శల్య 1-56 
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వ్ర యుద్ధ పయత్న ము. 

ఆ. అనఘ నీవు చెప్పినట్టులు సేసెిగ్క మున్ను పలికినాండ నన్న రేం[దు' 

కడిమి నాకు( బాలుగాయూని యుద్య|ోగ, వేళయందు చెల్ల వినుచు* 

నుండ. ళల 1-96: 

4. మానువము, పురువ|పయత్న ము. 

మ, విను ముద్యోగమురెంటియందు బర ముర్వీనాథ యుద్యోగవం,. 
తునకున్ బైవము దోడ్పడంగ ఫలసిద్దుల్ సేకుజున్ మానషం, 

బున కొక్కొాక్కెడ సిద్ధి దప్పిన వగల్ వొందంగ రానీక య, 

ప్పని చై వోపహతంబుంగా గనుట భూపాలార్డ వృ_త్తంబగున్. 

శాంతి. 2.187 

ఉద్యోగవంతుండు నం. విణ. (త్. త్రీ, త్.) 

మనుమ్య (పయత్నము చేయువాడు. 

మ, విను ముద్యోగము “రంటియందు.6 బర మర్వీనాథ యుద్యో్టోగవం,. 

తునకున్ దైవము దోడ్పడంగ ఫలపిద్దుల్ సేకుఖున్. 
శాంతీ, 2.167 

ఉద్యోగి. సం, విణ. (న్. నీ, న్.) 

ప్రయత్నము చేయువా(డు,. 

క, త్యాగ మొకనెలవు శమసం,యోగం బుత్తరము దీని కూర్వము 
సంతో,షాగమము మోతలాభో, ద్యోగికి నివి గమ్యుభూము లుత్తమ 

ధిషళథాం శాంతి. ర్-848ి ఆది. 1.42 

ఉద్యోగించు సం, ఆ. కి. 

1. పూను, కడడథు. 

శా, ఏమీ నిక్కమె మొ న్నెజుంగండె |తిగర్తేకుండు మద్లోధన, 

స్తోమంబుం గొనిపోపుశెంపునకు నుద్యోగించెసే మేలుమే, లామై 

తోడనె పోవు/గాక యని వీరాలాపముల్ పల్కి. విరా. 8-139* 

వ. ఆయితపడు, సిద్దపడు. 

వం ౨. ఆతండు పయనంబునకు నుద్యోగించిన. 

ఆ, ఆతని ననువనే(౧ యదిక నం పీతి నే ళెంచునప్పు డయ్యుధిష్టిరుండు. 

ఉద్యో 1-214, 815: 
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ఉద్యోతితము సం. విణ. (అ, ఆ. అః) 

పేకాశింప బడినది, 

- భీమసేను( డు. ద్ద్యోతిత పేమభూవి.త చతుర్దకమార్ష్శణ విద్దు4 

జీయుడున్ (దోణ, 4.900. 

ఉద్యోతితు(డు సం. విణ, (అ, ఆం అ.) 

(పకా శింప(బడినవా(డు. 

జ, ఆత (డు చిత సేనుస శ రానని మేడ్డెఅ. (దుుచి ఘోటక, వాతము 

నొంచి మైమజువు (వచ్చి శరంబులు మేన (గుచ్చి యు ద్దో్యతిత్నుం 

చన జాచి. | ఖీవనిం 2.818. 

ఉదికము సం. వీణ. (అ. ఆ. అ.) 

అతిళయిందచినది, 

వ, *.. ర క్షజలో।|ది_క్త ౧బును నగు నరవవావాంటు ను శ్చాది.చె 

(దోణ. ర్-5క్కీ 

శా. రౌదోల్లానము మూర్రినంకలన మోరంబె పొరిం బోర్చెనాా, 

నుద_క్షంబగు నూత్నర కృమున మగ్నోన్య్టగ్నుతం బొల్చి. 

శల్య. వ. 264; కర్ణ. 2.188. 

ఉదేకత నం. వి. ఆ. (స్త్రీ. 
విజబ్బంభణము 

క్ర, మ దేళుం డంత నిలువక, రౌదంబునగ వాలు వెటీకి రయముమెజు. 

య న,త్యు_దేకత డాసి యుణికి భ|దకరీం గరను.6 దునిమి పడ 

వైచె నిల్. భీష్మ. 1-844. 

ఉ(దేకము సం. వి. అ. పుం, 

1. విజృంభ ణమ 5 "విచ్చువపెరుగుట, 

క ఇన్నగమునందు గాండివ, మున్నది యదిగాని మద్భుజో దే? 

విల్కాసోన్నతి కోర్వవు పెద్దయు, నన్నువ రీవిండ్లు గ యిచ లల(తి, 

బలంబుల్. వరా. 4-105; శల్య. 1-168; కర్ణ = 8_ 291, 

బీ, అతిశయము. 

క. నాకొడుకు పోటుకూ టలు, నీశేటికి బొనంగ నాడనేరవు మౌర్య, 
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_దేకమున( అలుకుచుండుట్క మాకు సహింపంగరాడు నూనుము 

విపాం విరా, ల్-255 

ఉదేకి సం. విణ. (న్. ణీ న్.) 

& [దేకముగల వో(దు. 

"లేం పాండవార్థ మై యొక్కరుః ఖనుప మీక, భరము మీపలు కంది 

పలుకు మీరు, తెజ(గు పటుపంగ మిగిల్మియు దేకులై న వార 

చెడువారు విమల విచార విభవ. ఉదోర్టి. 1-44 

“ఉదేకించు నం. అ, కిం 

విజృంభించు, చెల రేగు, 

వ. (_చౌవది ఖీమునితోో కావున మదియ డవరిభవాతిరేక ంబునకు 

నీ వుచేకించిన జనంఖులు మనల ఛేదింతురు. నీకుం బోలినభంగి 

రవాస్యభంగంబుగాకుండ నఠిభంగంబు చేయుము. విరా. 82-208 

ఉద్వహనము సం. వీ, ఆ. న. 

ఉద్దరించుట. 

వ, ... సత్యవతి కురువంశోద్వవానార్థంబు పా రాశర్యుం దలంచుడు 

నాత ణంబం ఆది. 4-288 

ఉద్యహు(డు సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

1, (వంశాదికము) ఉద్ధరించు వాడు. 

ఊఉ. ఈకం డజాతశ్యతు(డు ... కౌరవ కులోద్వవు. డార్యోనికాయ 

సంతత, ఖ్యాతచరి తు. డీచియుత గ ద్ధియకుం దగయడే నశేశ్వరా. 

విరా. 5.321; అక, 1.121; [దోణ, ర్.§19 

2. మోచువాండు, వహించువా(డు. 

మ (యుధిష్టిరుండు సుభ దతో) భధ వదీయాతజు నాత్సజుండు కురు 

తూఖారోద్వవాుం డయ్యె యా,దవనంళో త్తరుండైన వ|జునకు 
నిం| ద్యస్థ శాజరబు గౌరవదీ ప్రంబుగ నిచ్చిశా(డ మహా. 11 

చి, 

వే స ఫవాయువులలో శొకండం 
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వః ... (పవహుం డావవుం డుద్య్వవుండు సంవవుండు వివవహుండు 

[పవహుండు పరావహుం డనం బవనులు స_ప్తనంఖ్యు లఏితివు. తు 

లఖిల భువనవ్యావ్లుల్ని చరియింతురు, శాంతి. 6-807 

4 | కోధవళగణాంళమున(బుట్లిసవా(డు, 

వ ... | కోధవళగణంబుపలన ను[దక ... శుకాయు రుద్వవామతి 

మదీశ్యరాదు లనేకులు పుట్టిరి, ఆది. 8-50 

“ఎఉద్వాసించు సం, న, (కిం 

వలి పెట్టు, విసర్జించు, 

వే, ఆప్పుడు యాజకజనము లయ్యగ్ని చయమ., నడవిలోన నుద్వా 
సించి యరి7. ఆశ, 2.1865 

.ఉద్వికానుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

మీక్కిలి వంతోషించువాండు. 

మాలిని : అమ్భుతమయ విలాసా, యాగభోగోద్వికా సా. 

(దోజ. 5-483 

_ఉద్విగ్నుము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

వ్యాకులత్వముగలది, సంమోభించినదిం 

వ దుర్యోధన దుశ్శావన కర్ణ శకుని సైంధవ |ప్రముఖంబగు దుష్ట 
లోకంబు నధోలోక ౦బున కనుచునంతకు మదీయాంతరంగంబు 

చింతాబరభుగ్నంబును నవమానపంకమగ్నంబును గోపోద్విగ్నం 

బునువై వేగిరపడుచున్నయది, 
విరా. 2-286; దోణ, 58-185; శల్య, 2.277 

.ఉద్విజిత సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

(దుఃఖాదులచే) వ్యాకులత నొందినది. 

క ద్విజఖామినికి నధర్శము, (పజ గాంచినపీరప నయ్యపత ము 

శోకో,దింజితయ( బతిథ క్రయునై , త్యజించి యనుమరణనియత 

యగట మహేశా, ఆను, ర్-శీ01 

ఉద్య త్రము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1. నీతిని ఆతి కమించి నడచునది, చెడునడత గలది. 
క 
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శే. చిగురుం దఅచునం గెంజాయ మిగిలి చెలువు, వడయు |కొమ్మావి 

చాడ్చున భార్గవుండు. 

క, నెత్తురు వడసిన మూర్భాయత్తుండై సొగయుబయును నాతని, 
గని యు,ద్వృత్త తియ దర్శో,పాత్తలఐగు తేజ మొల్లంబానై- 
తో(శెన్. ఉద్యో, 4.821; 829 

2. మేర మీటినది, మిక్కిలి అతిశయించినది. 

శా. ఆ, రంగాగారము సేరవచ్చి మడిలో రాగంబు ఘూర్జ్మిల్ల నిం, 
తిం గాముం డట శే౭ యింతకని యుద్వ్యృత్తాంగ జో నారాదులడై * 

విరా, 2.380: 

తే, ...ఉద్యృ త్త శౌర్యమాన తుంగ (పేభ[దక మాత్స్యతతులు(,. 
దోడ బలువిడిం దలుమంగ దోణతనయు, ముట్టి శస్తారిత్రచయ 

ముల ముంచుటయును,. సౌ_్తి. 1.178; శల్య, 1-116 

3. వై కులికినడి, పొంగినదిం 

వ. కోపావేశంబు నొంది యుద్భ్భ త్త తారక ంబుల వారల నెల్ల నాలో 

కించి. "శల్య, 2-99; అక, 3-82 

ఉద్వృ శి సం, వి, ఇ, ప్రీ. 

గర్వము, చెడునడత, 

క, (| తగర్హులు) పయుచుం బొడుచుచు (వేయుచు, డాయుచు 

న దర్భా త్తి. దణుముటయు( బొడిసేనెన, వాయునుతు(డు రథః 
ముల నిరు, వేయిటి రథిరథ్యనసూత వితథంబులుగా న్, 

విరా. 3-212 

ఉద్వృత్తుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

గరి అవాంకారు(డు, 

“క, రిత్తలు రణ్జెడు వాండే, మత్తగజాయుత బలుండు మారుతియని 
నుుద్వ్యృుతుండగు దున్న నేనుని నెత్తు రురము (వచ్చి (తావు నీవుం 

జూడన్, ఉద్యో. 4.౨04; మౌన 46 

ఉద్వేగము సం. వి. అ. పుం. 

1. వ్యాకులత్వము, కల(త, 



శ 

ఉనికి : 110 

మం అనుచున్ (గ్రక్కున లెచి రోవకరినం జె” వోనస మాసూతు న్కెమ్మన 

ముద్వేగము( జొంద(జీయ బలసామగి సమ జ్ఞ సంభ ణయాబున వానిం 

దలవట్లి వంచుటయు నేపుం జేవయుం దోంప వా( డనుమానింవక' 

జెట్టుదల్చికొని కోపాటోపరీప్తాంగుండై . విరా. 2-840" 

_ 2 భయము వడణశు. 

క, జవమానమునకు. దృపుం డవు నమృతము (చావినట్ల యంచిత 

. నమాత్చిఃన విధికి నుద్వేగము6 బొం,దు విమంబునం బోలె శమ, 

రతు(డు మునినాథా. శాంవి. 5.25 

ల, దుఃఖము, పరితావము,. 

సీ. ధరరినందను(డు చి త్రమ్మున నుద్వేగ, మావహిల్ణిగ మై వ మకట 
యిట్లు, సేసెనే కీజేమిసేసిరొకో వీర, లిన్నరకమునకు నేంగుచేర్క 

వలసిన య ట్లిది. స్వర్గ, 924 

ఉద్వేజితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. కల(త చెట్ట(బడినది, సంథతుఖథితము, 

స్కీ రు దనారాయణ రూప పవ_ర్రిత మూరి ద్వయము రణమునకు(€ 

జొచ్చి, పరమ నంరంభంబు వాటింవ నుద్వేజితము లయె్య నఖిల 

భూతములు శ్రుతులు. ఇంతి. 6.444 

2. వెఅపింపయుడినది, భయ వెట్ట (బడిన ది. 

మత్తకోకల : విక మోోచర్వేజితాహిత విష్ణుసన్నిభ విష్ణువరన భూ 

పతీ. ఆది. 6.3893- 

ఉద్వేలము సం. విణ, (అ. ఆ. అ-) 

మీక్కుట మైనది, అలిశయించిన ది. 

శాం ...గీర్వాణుల్ మునుల్ సిద్దు ల,వ్వీరుం |అస్తుతిసేయుచుం బొదలి- 

రుద్వేల (వమోదంబునన్, అశ్వ. 4-42 

ఉనికి; ఉని. దే. వి, (౪ ఉండు) 

1. ఉండుట. 

లచ. అనీన 'నుచేన్ష యిట్లనియె నంత వుశంతకు మద్గృువాంబునం,దు"ికికో 

నమ్మతించిరి. 'విరా, 3-67 
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ఉ. అ నరనాథు డిట్లనియె నళ్వములం బరికించి యున్కి. యింవేని, 

విరా. 1-272 

.2. జీవన ము; | బదుకు 

వ. మాకుం జూడ. వాండవులు పొడవడంగి లేకపోయిన గాని యీ 

లోకంబుక నునికి గలిగిన నగపడకుండ చేరరు. విరా. 8-87 

'ఉత్సాహవృత్తము : వగల (పోకయైన యట్టి దుున్తరపు టున్కి 

కొల్లంబాటు దన్క( డించుకేనియున్. (శ్రీ 1-48 

టో, నచాన్య జీవితే రాజన్ నిర్వేదస్సమజాయత, 
తై రవచ మను వ్యస్య జీవిశాళా | పతిష్టితా, నం, భాం స్రీ 5_2 

క, అనునెడ, (గడి యితడు కృ,మ్లు నుపేషయ చెచ్చెంగాని ళోక 

మడరియుం, బనవండు కృష్ణుని గావున, నమమానము వలన దమ్మ 

వోత్ము నునికికన్ మౌన, 1-114; ఆదు 4.182 

శి స్థానము, 

వ, ...బోయలు నీ కొడుకు మడువున డా(గిన యునికిం జెప్పిన 

శల్య, 2.302 

“4, అవస్థ, దళ. 

క, మనమున గృప పుక్తైడు న, ట్రనయము' గీడైన యునికి కాతం 

జెమె శ్రి గనియెను విడుమర దానిన్, వినవలతుం జెప్పవే వివేక 

నిరూఢా. స్రీ 1-50 

ఉనికిపట్టు దే. వి. | 
నివాస స్థానము, ఉండుచోటు (తాత్కాలికము) 

. లే. ఉభయ నేనలు తమ తమ యునికిపట్ట కరి. భీష్మ. 1-302 

(స్థిర నివానము) | 

“స్కీ ఆగ మసత్యధ ర్మాచారత పముల, కునికిపట్టులుగా గ వనజభవుండు, 

గరిగించె మును _కావ్మాణుల. శాంతి. 4-97; శాంతి, 4=287 

(ఆశ్రయము) 
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ఆ. ...సాదు(దెరువరి కునికిప,ట్లానగు టొనంగు( దనుసుఖోడదయ. 

ఉనిచికొను చే. స, కి. 

కూర్చుండం బెట్ట కొను. (చూ, ఉనుచు) 

క. భయళోకంబులు దనదు వాదయమునం బిరిగొన విరాట ధరణీ" 

నాథ, పియ నంభావననేసె వినయ పూర్వముగాంగ (దుపదనంద 

నకు దగన్, 

వ ఇట్లు నంభావించి య త్తరుణిం దవ పరినరంబున నునిచికొని తదీయ. 

వదనం బవలోకించి. విరా. 6-56; 5 

ఉనుచు; ఉను దే. న, కి. (ఉండు) 

1. ఉండునటుల (జేయు, 

క. ఇట్లు సొచ్చి తజియం జని మధ్య _పదేళంబున విరాటనందన లీలా. 

పర్యంక౦ బరసి కని చాని కనతిదూరంబునం జాంచాలి నో.:రిల 

నునిచి కానాతల్పంబున నుండె. విరా. 2-8£8; స్రీ 1126: 

వ. అ|గభాగంబున శిఖండి నునిచి, భీష్మ 8.191 

2 కూర్చుండ (బెట్టు. 
లు 

వ. సనగెరవంబుగా. దోడ్కౌని చను దెంచి నమంచిత సము న్న ళాననం 
బున నునిచి వినయావనతు: డయి. బరా. 1=109” 

వ, గాఢాలింగనమునేసి కనకానంబున నునిచి. ఉద్యో. 1-94 

క. అనుగ్థినివరు నా పర్యం,కముగ్ణిషయిం బీతి నునిచి...తత్సార్భ్వ 

మనన్ 

వ, ... వేజొక్కు నెజ్జం గూర్చుండజె, ఆశు, 2.11, 12 

లీ. ఊడిగమున శై. నిలుపు, 

ఆ. అనిన నంతసిల్గి యద్దేవి సై రం|ధీ, నూజడీల్లం బలికి యునిచి 

కొనియ, నంతివురము చరిత కలవడ మెలంగుచు నుండె గవ్వ 

ధూటియును మ దమున. విరా, 1-880: 
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4, చా(చియుంచు. 

సీ కడు( 'బెద్దకాలంబు గంధపుష్పాదుల, నర్చించుచున్నాండ నను 
దినంబు -అ= దొనం గరంబు భక్తి నునిచిన నున్నది యహి 
మయంబు చారుణా(న్ర్రము. కర్ణ 2.46 

క, మీ తండి కుజికి నఠికిన, పాతియు నీ కొజకు నునిచి తిపుడ 

ఎల్, నిష 

నరుకుదున్, నీ తులువ పలుకులకు నీడై తో(చిన యుత్తరంబు 

నదియె దురాళాా. కర్ణం 2.829 

సింపకేయు. 

క. ఖలు(డై ధృత రాష్ట్ర్రండు పు,త్తులు దానును గూడి మము దూర 

స్థులుగా, నిలు వెలువరించి లాఖూ, నిలయంబున నునిచె. వాపనిష్టిత 

బుద్ధిన్. . ఆది. 6.80 

6. నెలకొల్పు, నిలువు, ఆగవు. 

తే. (జవ్మాఛళర్య భిజాళన పరత గలిగి, జటితయొండె ముండిత యొండె 

నంభవించ్వి మనను నాయందు తిరముగా నునిచి యొండు, వస్తు 

వుల చెన నొల్లమి వర్తిలంగ. ఆను. ల్-269 

క. బేవుండుగా కితండు నరుండు,నా వచ్చునె నిష్టపెంపునం | బాణం 

బుల్, తావలసినవుడ విడువం,గా వేడుక నునిచినాండు గారె 

తనువునన్. స్రీ 2.112 

వ... ఓక్క మోవారంబుగా నమర్చి యిం ద|గభాగంబునం దాను 

నిలిచి యిరుగెలంకుల నశ్వత్ఞామ సౌబలులనునిచి నడుకొన శల్యు 

నిలిపి, (దోణ, 6-142; భీష్మ. 8-414 

7, స్థాపించు, అభి షేకించు. 

కం విను డిం|ద|పస్థపురం,బునకు న ధీకుండుగ వజ భో(డిమితో నే, 

నునిచెద మీరెల్ల నతడు, మనుపంగా( దొంటియట్ల మను (డచ్చో 
టన్, మౌన. 1-131 

శి, అమరుచు. 

వ == + ఎల్లి నీవు మకయరదంబు పన్ని ్రైబ్యను[గివ మేఘపుష్పవలా 
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వాకంబుల గనకమణి మాలికాలంకృతంబులంచజేసి పూన్చి గరుడ 

ధ్యజ౭బు సంఘటించి చ|కగదా | సముఖొ స్త్ర క(స్త్రంబులు దగు 

తెటింగున నునిచికొని మెమటువు దొడిగి రమ్ము. దోణ 2.364 

9, నియమించు, వర్పఅచు. 

కం కని కృత వర్మకు సారథి, నొనర్చి తనకృత్యమునకు నునిచి కడంగి 

యా,శినివరు వెనుకొన ధరశ్హ ను,తుని దొర లయ్యన్ర్రగురుని, 
దొడర నడరినన్, (దోణ. 4-24 

క. ..జనకునకు. గావలిగా, కునిచిన వాడయి నెమ్మది, జనిన వారికి 

బావు నెప్ప( జనియెద నకటొ, మౌన. 1-56 

10. రశించు, పోషించు, కాపాడు. 

క. మొదల గలిగించి జగముల బదిలంబుగ నునిచి వానీం బదవడీ 

తనయం దొదిగించి మణీయు నెమ్మెయి, నుదారగ తి నడవు చిన 

యుని గొలుతు వారిన్. శాంతి. 6-414 

ఆ, మాతుకొగ వారి సీ సేయుము పజ నరసి మనుపు ధరణి 

నురులC (బోవు మఖిల ఐంధుజనుల నా(శితులను నుఖ, వృత్తి 

నునువు పెంపు వెలయ నధిప. శాంతి. 1.8970 

11. ఒదిగించు అణ(గియుండునటుల. జేయు. 

కం మనమున నై_ంది[దియములు, నునిచి మనం ఖాత నల్లి నొదిగిం 

పంగ న్కెకొని (వాణంబున పానం,బును వళ గత నిలుచు యోగ 

మున సిద్దికి నై, ఆను. 5-257 

12 (యజ్ఞము) నిర్వహింప. జేయు ఊనుచు. 

సీ. ఈతండ నిఖలావనీతలేళుల నోర్చి, రాజసూయము ధర్య రాజు 

నునుచు, ఆది. 5_|124 

క, పరచ కపతులచే భీకరు(డై ధనరాసు లదిమి కప్పము గొని చె, 
చ్చెర( చెచ్చియిచ్చి నన్నును, భరతకుల | శేమ( డునిచె బహుయజ్ఞ్ఞం 

బుల్, ఆది, 6-125 

సీ, ఆ[గజు రాజనూయాధ్వర మునిచిన, యధిక నమర్ధున కర్ణునునకు 
ఆరం 1-378 



18, తలచు నగ్టిరించుం 

క. విను మొకయించుక సే సై,నను నారాయణునిం దల(చినను నుగతిం 

గనున్, మనుజు డనిన మది నెప్పుడు, నునిచిన యాతనికి (జాతే. 

యు త్తమధిషణాం ఆను. 4-871 

ఉన్నట్టులు దే, 

ఉన్నది యున్న విధముగా,యథా [ప్రకారము 

క, నన్నడుగ నేల నీవును, న న్నీచుండు నేమి మాటలాడితీ రది నా,.. 

కున్నట్టు లెఅుగ( జెప్పుమ్ము నిన్నే మెచ్చించువా(డ నీర జ 

వదనా. . విరా. 2-278: 

ఉన్నతము వం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

1, ఎ లెనది, 
= 

కే. అట్ట చేయుడు రుచిరోన్న ఆసనములు. 
విరా. 1-200; ఆది 6-4. 

క, సమ విషమ వనిమ్నోన్నత, సమీప దూరస్థ్టలములు నగ్భళము 

లుగ జి_త్తము[కియ నవివాతగతులన్కు నమరమహిం |గీడిరథము 

సను వివితధమై. (మెరక యైనది) విరా. 5-469;. 

2 ఎ త్తంబడీనది. 

వ, ఉన్న తంబులగు నపసవ్య కరంబుల నాకుంచిత సవ్యచాహుత లంబుల 

నప్పళించు చప్పుళ్లు గలసి యొక్కారుండ మల్లచజ చిన చందంబున 

వీజేర, విరా. 3-14 

8, గొప్పది, ఆతిశథయించినది. 

క, విను బండారము పెరు6గని, జనపతికి బల౦బు మి_త్త9 సంపదయును. 

గల్తునె బలమి_త్త“విహీనున, కొనరునె రాజ్యుంబు విభవమున్నత 

మగునేం వాంతి. ల్ల 17. 

ప్, ఉ గు! డనూనమహి మోన్నత చిత్తు డజయ్య వికమో ద[గుండు 

లం 099 భె ర్రరాష్లాం గజు(డు, విరా, 5-165: 
జూట్ టు! 

కీ, పొడవ నది. 
టా 

“- వ. అనుచు. బురుపో త్తముని( జిత్తమున నిలిపి యున్నతం బై న పూర్వ 
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కాయంబుతో మంద (పకారంబున మార్గణం౭బు లమ్మ దపతి చె. 

నిగిడింప... శల్య. 1-267" 

ఉన్నతి నం. వి, ఇ. స్రీ. 

l. ఉచ్చ స్థితి, వృద్ది 

చః .+.ప్కిచ్చలవిడి రాజ్యలత్మీ( దగుచందమునం గొనియాడు మున్న 

లిన్ విరా. లి..986 

మ, *౨..*పది పంచిన వినిశ్సింతి ంబునం జేసి య్కున్నతి: బొందం గలు, 

వారమై యునికి కృష్ణా నేండు గావచ్చెనే. 
ఉద్యో. 8-60౧: శాంతీ. 5-56; ఆను. 2౨-156: 

2. కీర్తిం 

సీ. ...సకలజనము( గొనియాడు సిద్ధులు, మునులు సేవింతుర్వు. 
ధరగ్రనందను. డి ట్లు దాత్తు( డగునె,- తే-యతని కున్నతి గావించి 

రనిలజుండు, గవలు నెంతయు నీచేలి గాండివంబు. అశ, 1-144. 

ఉన్నతుడు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

అధికుడు, గొప్పవాడు. 

క. ,..విభ,వోన్నతు(డగు విరటుపాల నుద్భటవృ త్తిన్. విరా, 2-4. 

క, అనవద్య ధర్భచరికంబున నుక్నతు(డైన నహుము వు తు(డు, 

ఆది. లి.ి'క్లీ 

ఉన్నద్దము సం, విణ, (అ, ఆ, అ.) 

ఉజ్భనది, వెరిగినది, అతిశయించిన ది, 

శా, గీర్వాణ [వవిము క్త జాణపటల కీడా విలూనంబులై, గర్వోన్న 

ద్ధ నురారి శీర్ష ములు వీన్ డొల్రె, ఆర. 5-2; 6 

ఉన్నమత్ సం, శత. (దీనికి. దెనుంగున వ్య_స్త| వయో గములేదు 
పె కత్త( బడుచున్న, 

చ. జలధి విలోలవీది విలనత్కల కాంచి నమంచిళావనీ, తల వవాన 

త మంబయిన దథీణ వా_నమునం దదున్నమ,ద్గ్లళదురు ఘర్మ వారి. 

ర్ క మక రాబ్బము వటి నూతిలో, వెలువడ గోమలిం దిగిచె. 
ప్ లట 

72) 
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విశుత కీర్తి యయాతి |పీతలితోన్. ఆది. 8-144 

అశిశయించుచున్న + 

శా. దూశ వ్యాజమునన్ సభాంగణములో దురోగ్రవనుం డట్లు దు,ర్నీ 
తిం గూరి యొ*ర్చినట్టి యఘమల్ నిష్మంప థై ర్యోన్నమ,చ్చేత 

స్సారుడవై న నీ కొకనికిం జెల్లైన్ నసహింపంగ, ఆర, 4-167 

ఉన్నయనము సం. వి, అ. న, 

వై శెత్తుట వై కెగుర వేయుట. 

వ శోభన ధ్యజోన్నయనంబును, వీరా. 3.286 

ఉన్నయునికి దే, 

ఉన్ని వా(డున ట్లు (ఉన్నశ్చే). 

క. వాండవా 7 జుం డన్న యునికిన నన్నా్యాసిరూపం బలవడి 

విరా, 1-184 

ఉన్నరూపు దే. 

యథ్యాము, నత్యము- ఉన్న విధము. 

ఉ, ...నాకు నంతయును నేర్పడణా నెజింగింపు( డున్నరూ,పయ్య]ది 

నావుడ న్ నరవరా గణి కయ్యతిమ.ఖ్యుం డిట్టనున్, విరా,1-190 

ఆ.వె నాకు, నున్నరూవు నెప్పవన్న పార్గ.= |దోణ. 3-193 

ఉన్ని[చత సం, వి. ఆ (స్రీ, 

వికానము, 

మాలి? నతాంహో,నిరసన చరణాబ్టోన్ని [దశా రాబమానా. 

కర్ద, 8-401 

ఉన్నిిదము సం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

1, నిదనుండి లేచివది. 

సీ. ఆరవిరినెత్తావి నడలించు నున్నివ,విట వీటి సౌరభ వితతివెదల 

ఉద్యో. 2.112 
i 

చి. జాగరూకత గలది, ఎచ్చరిక గలది, 

మ. సతతోన్ని|ద విడైక భ_క్తసులభా. శల్య, 2-420 

| 
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8 విరవియెనది. 
మాలిని:- నిరతిశయ సమత్వోన్ని | దకారుణ్యభ దా. శాంతి. 6-624 

ఉన్నిదుండు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

(ప్రకాశించు వాండు. 

వం ...ఆప్పాండ వా| గజుండు యాగంబున కుద్యోగంబు సేయుట 

చారులు నెప్ప నాకర్షించి కుతూవాలోన్ని|దుండై (కృష్ణుండు) 
అక్ష. 8-161 

ఉన్నేత సం. విణ. బు. పుం. 

రాజసూయ యాగంబునం దొక స్థానము వహించునా(డు చూ 

పా. 1-292 

ఉన్మగ్నృత సం, వి. ఆ, స్రీ. 

తేలుట. 

శా. ఉది క్షంబగు నూత్న రక్తమున మగోన్మగ్నతం బొల్బి తర్ష 

[దూపో గగ చాయుగంబు. ..చెన్నువడనెన్. శల్య 2.264 

-ఉన్మగ్నము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తేలినదిం 

వ. అన్నయు నవాంకార వ్యావ్తంబులయి యవ్యక్త నాగరంబున 

మగ్నోన్మగ్నంబు లగుచుండు, ఆను, 1-ల25) శల్య. 2-264 

ఉన్మత్త తము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

మిక్కిలి మదించినది. 
ఉ. చిత్తము లుల్లసిల్ల నల సింవాకిళోరములొక్క మె 'మదో,న్మ త త్ర 

గజావళిం బొదువు మాడ్కి నవాతిబలంబు ముట్టి. ఉద్యో 2-140 

ఉన్మత్త త వేషిణీ నం. విణ. (న్. టీ న్.) 

పిచ్చిదాని వేషము ధరించినది. 

తే జీర్ణ మై కడు మాసిన చీరగట్టి, ధూళిధూన రాలకములు 'దూలు 

చుండ, నలల యున్ర్రిత్త వేషిణి మొన లచ్చి, కరణి నిట వచ్చుచున్నది 

కంజు దాని, ఆర. 2-116 

ఉన్మత్తుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

ఒడలు తెలియనివా(డు, ౩_ వెక్కినవాండు. 

a 
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వ, కామాయ త్ర చిత్తుండును గర్వోన్య్రితుండును గావున జననమూ 

వాంబు నరకుసేయక రహన్య [వకాళ విద విచారంబు దక్క 

విరా, 2.127 

2 దుర్భార్గు(డు, చెడునడత గలవా(డు, 

సీ, నన్మార్గరతయు నున్మత్త శికయు నంచితోదయము గృపాళతొ 
శయము, విరా. 8.102 

8. పిశాచాద్యావేశము గలవా(డు. 

వ. ఉభయ సై నికు లున్మతులగతిం గవియ, భీమ్మ. 1.267 

ఉ. పిచ్చివాడు, 

సీ. గోవు (ావ్మాణు కాలకుని వృద్ధ్దు నంధుని సఖు. దోడబుట్టువు. 

జడు(|బమత్తు, మత్తుని గురుని నున్గత్తుని నువుని నంగన భీతుని 

నస (న్ర్ర, సివాతి నొప్పించుట విపొతంబు గాదని యార్వులు 

సె స్టుదుడు. సౌప్రి 1-106 
సీ భూపాల యతండు కాళపురిం బాయక్క, వర్తించు నున్భ త్త వర్తన 

మున అశ్వ. 1-45. 

ర్, మన్మథ వికారము గలవాండు, కామనుచే మద మెకిి నవా(డు, 

సీ, అంత బులోముండన్ వింత రక్కును( డగ్ని, వో త గృవాంబున 

కొయ్యవచ్చి, యత్తన్విం జూచి యున్మత్తుడై_ యెవ్వరి, నతి యిది 

నసెప్పుము జాత వేద... -ఆ= యన(గ, ఆది. 1-129 

ఉన్మథనము సం, వి. అన, 

చంపుట, 
చ. ...దేవతా,సురపరిరతణోన్ధుథన ళోభి కటాశ వివోర 

ఇాంతి 4.455. 

ఉన్మదము నం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1 మద మెక్కినది. 

చం అదియునుగాక కోలుపులినై నను గారెనుపోతునైన ను, నత్రదకరి 

వైన నుగ మృగనాథునినై నను గట్టి ముట్టి విరా. 1-85: 

అయ 4 

జ. జ్ సట ' 
5 3 షే 
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2. గర్వించినది, 

మ. ఈ వచ్చు ను,న్మద వీరావళికిన్ భుజావిభవవిన్యానంబు గాన్చించి 
మా, న్పెద గరఇంబు మర ల్చెదం బసుల నాచే. బిక్కు రా 'జమ్మె 

యిన్. విరా. 4-268 

"లి, చపలత్యము గలది. | 

మ. యదువఠశంబున లోకరతణ పరుండ. పుట్టి _వేపల్లె ను,న్మద 
బాల్య ం9బు నటించి కంనముఖ నానాదై_తురలం (దుంచి. 

| దోణ 1.97 

“ఉన్మదించు నం. అ, (కి. 

పిచ్చి మాటలు వలుకు 

స్త ళశయానుఇడయ్యు నా సీనుండయ్యు. విత శేణి గని యును 

దించెనేని నది పిశ్చ్యగహము. ఆర. 5-258 

ఉన్మదు(డు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

' 1. దురహలకారము గలవాడు, గర్వి 

క అది యట్టిద సంఛానము, దుది నెమ్మైయి గల్గునెట్టు దుర్యోధను 
డున్మదు(డు ధృత రాష్ట్ర భూవిభు, వాదయ బు తెటింగు గొంత 

యెజుంగుదుమె కచా. ఉద్యో. 1-889; ఉద్యో. 2-218 

1. ఉ(దేకము గలవాడు. 

క పదిటన్ ధృష్టద్యుమ్నునిం బదియమ్ముల నతని నూతుం బటుకయ 
మున న్కున్మదు(డై_ నొప్పించిన. ౫౦, పొందవిన మో ముడి నవ్వు 
నొప్పున నొవ్పెన్. ఖీష్మ. 2_187; కర్ణ. 2-316 

“ఉన్మాదము సం. వి. అ. పుం. 

1. మదము, మత్తు 

క అని వీడంగ( బల్కిన న, మ్యునుజాధము డంత(బోక మదనోన్మా 
దం,బున దన్ను సనెదిరి నెజు(గక్క వనితకు నిట్టనియె గారవంపు. 

బలుకులన్, విరా. 2-51 

2 వెట్. 

ఉ. వైదిక ధర్భ్మచారి జనవత్సల నీ మది. బట్టుకొన్న యు/న్మావము 
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|,, హీన మానవు మనంబున( బుట్టిన వెజ్టివోలె న,సాకదుల( దీర్చు 

టొప్పుదు, 
ఇాంతిం 1.101 

$. అతిశయమైన ఉచేకము. 

మః మదిరాశ్వుండు గడంగి యన్నకు బలోన్యాదంబు శెట్టింప 

బిరా. 8-173 

ఉన్మాది సం. విణ. (న్, స, న్.) 

ఉన్మాదముగల వా(డ్కు మిక్కిలి యు దేకము గలవాండు 

కొం ౨.8.త్తుం గాంతేయుల కిమ్మ హీ వలయమున్ దుర్దాంత చంచ 

ద్భుజా,సంగ స్ఫూర్చిత చక విక్రమకళా పం|క్రీడనో నాాదినై. 

థీషష. 2-168: 

ఉన్మాదిని సం. విణ. (న్, నీ, న్.) 

ఉనా్యాదముగలది, పిచ్చిది. 

సీ ఆశలి తృహ నిద లను వీని నెణుగక యున్మాదినియు (బో లె! 

నున్న దాని. ఆర. 2.102 

ఉన్మార్గము నం. వి. అం పుం. 

తప్పుతోవ, చెడ్డనడత, 

సీ .... దుర్వృత్తుల వధియించు రుదుని, గోవిందు వానవు గుహుని 

జాడు-తే-మా మవోత్తులు దక్కు నున్మార్గ చరుల, దండితులం 

ది(త వినమె,..* శాంతి. 1-108 

శే, విభుల పంపు, నేయ కువ్మార్గముల దమ చి త్తములకు, వచ్చినట్ల 

వ _ర్రింతురు వనిత లధిప. మౌన, 1-1% 

ఉన్మార్లయానము సం వి. అ, న. 

దారితప్పించి నడచుట, 

తరువోజ :-- ఆతి దుర్గమగు నరణ్య| పచేళమున, నవనీనురుం డొక( 

డరుగుచునుండ, మితి లేని ఘోరంపు మృగములు శరభ, మృగపతి' 

ముఖమల్ మిక్కిలి భయము, మతి కావహించుచు మార్షంబు. 

నందు, మల్లడిగొనుడు నున్మార్గయానమున, ధృతి దూల జన, 

ీః 1-48 
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ఉన్మిిశితము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

బాగుగా గలుపంబడినది 

వ మృగమదకర్పూర కు+కు మోని్మి శిత సుగంధం బంది, 

ఆర, 1-258 

ఉన్మిషత్ నం. శత్ర. (దీనికి, చెకుంగున వ్య_్హ పరయోగము లేదు) 
1. (పకాళించుచున్న. 

ఉ ఏమిట నిట్టుల య్యనాళొ యమ్మహితాతస్దకు( డంచు నున్మివ్క 

ద్ధామమ. లైన యంగముల( చా గలయం బరికించి. మౌన. 165: 

ల. విక సించుచున్న. 

చ. జలరువానాభ గమ్యగిరిసానువనంబుల 'వేంటలాడుచుం, జలువుదమీ, 

నిచాఘ దివసంబుల నీవును నేను నున్మిష,న్నలిన రజనస్సుగంధి 

యమునా హద తుంగ తరంగ సం“తా,నిల శఅిళిర స్థలాంతర 

వినిర్టిత నిర్గల వహాగ్ణ్ణ్య రేఖలన్. ఆది. 8-232 

ఉన్మీలత్ సం. శత. (దీనికి. దెనుంగున వ్య_స్హ పరయోగము లేదు) 
(పళాళి-చుచున్న, 

శా. బాలార్కద్యుతి పుంజ పింజర జటాభారంబు. [బావృడ్ద్యవ, (శ్రీ 

లీలం [బహాసించు నంగమును రోచిస్ఫారదండంబు ను,న్మీలన్నీల 

మృగాజినాంబరమునై నిర్వాణ చాన | కియా, శీలుండైన పరాశ 

రాత్శజు(డు విచ్చేసెం గృపాలోలుండై . అశ్వ. 2-147; ఆ(శ.2-1 

ఉన్మీ లనము సం. వి. అ. న, 

విళానము, 

మాలిని నిజతను విభవతోస్మీల నాచ్చిన్ననాదా. విరా, క-289 

ఉన్మీ లితము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. విక సించినది, పుష్పించినది. 
ఉ ... వసంతవి భమో, నీలి బాలవల్తి కయ మేలగు చూడ్కులు, 

మీంచి. ఆర. 6-148. 

2 విరివిఇమైనది, వినత మెశది 
ఉ. వారి యెలుంగు నూపి కృత వర్భు(డు సై న్యము నిల్వరించి, 



స్తే స్తేశ్వీశ్య ఉను ుఖము 

యున్మీలిత వి కముం డగుడు మేమెయి నాతని చా(శకె నన్ర్రువి, 

ద్యాలనితుండు సాత్యకి శల్య. 1-822; [దోణ. 2.110 

ఉన్ముఖము నం. విణ, (అ. ఆ. అ 

ఉద్యు క్రొము, సిద్ధ మైనది. 
వ. పాండవబలంబు నమయనసనముచితంబగు  నమరవిరామంబునకు 

న న్ముఖంజగుట యొతింగియు. (దోణ, 1-387 

ఉన్యూలనము సం. వి, అ. న, 

వేళ్లతో. 'బెల్లిగించుట. 

వ, నదీ పవావాంబులు వృషమోన్మ్యూలనంబు నేయునట్టు. నభా 1-131 

ఈన్మూలించు సం, న, (కి. 

|. వేళ్లతేంబెల్లగించు, చెతికి వేయు. 

తే, ఉవధి సుఖగోపి నున్న ప్ప నదులతోడ, మీతటంబుల తరువులు 

మీరు వొంగి, తణిమి పాతిన గూలు వేతనములేల, పెజీకిసోవవి 

మీకేమి (పియమొనగ్చె - వ - వాని నునూ్యలింప మీకు శక్యం 

బుగామింజేసియో వానికిం కేటు వాటిల్ల దిదియేమి యనవుడు 

గంగ యిట్లనీయె, శాంతి, 3_57 

లం నాళము చేయు, 

మ. మునులం దిట్టుచు( బుమృ వృతతతు లున్మూలించుచున్, 

ఆర, $152 

ఉన్మేషణము సం. వి. అ. న. 

(కన్ను మొ) ఆజచుట, 

వ. మటియు నొకవరంబు భవదీయ నయనోన్మేవణ కారణంబయ్య, 
ఆర. 7.272 

ఉన్మేషభూతము సం. విణ. (అం ఆ. అ.) 

అభివ్య కమెనది, న్ఫురిత మైనది, 

మాలిని-- నిగమకునుమి గంధోన్మేవ భూతాభిధానా. విరా, 5-407 

ఉన్మేషము సం. వి. అ. పుం. 

1. అభివ్యక్తి, స్ఫురణము. 
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మ, నిజవంశో త్తమ వీరవృత్త మున కున్నేషంబుగా నాక పి ధ్వజు( డు 

ఆత్యావాము సేయకున్న, ఉద్యోగ 4-16 

మాలిని: నిగమ కునుమగంధోన్మేష భూతాభిధానా, విరా, 5-407 

2. వికానమ్ము అభ్యుదయము. 

మ నిను మున్నెంతయు నమ్మి పాండవుల యున్నేషంబు నేం జీరికిం? 

గొన, భీష్మ. 8-170 

క్, =. .మవోవిదో్యోన్మేపగాత. స్వర్ణ, 1 

లె, విజ్బ ంభణము, వెచ్చుచెరుగుట, 

శా, నీరుం వాయంగ. జల్లి రాకునుల యున్మేషంబు మర్తించి. 

ఆను. 1-255 

ఉప నం, అవ్య. (ఇది సమాన పూర్వవదముగానే యుండి త 

చుగా ఈ [కింది యర్ధములను చెలుపును) 
1. ఆనన్నము, నమీపమున నున్నది 

ఉపవనము. శాంతి, 6-262, ఉపనీతముం నభా 2-2 

ఉపగతము, కర్ణ. 8-109 

2, సదృశము. 

ఉపకీ చకుడ. విరా. లీ-0; ఉపపాండవులు. ఆది, 4-116, 

లి అల్పము. చిన్నది. 

ఉపపర్యము. ఆది. 1-66; ఉపాంగము, ఆర. 2-02, ఉపళాఖం 

పౌ. ప్తి. 1-155 ఉపమహీధరము. ఖీష్ము. 1-లీ5. 

4, అధికము, 

ఉపనయనము. ఆది. ర్=శీ; ఉపబృంవాణము. శం&8ి. 6-410 

i5, కొన్నిచోట్ల నిరర్భకముగా( గూడ6 గనంబడుచున్నది. 

ఉపసంజనితము* ఆను, 1.155. ఉపజనితము. కర్ణ. 1.27 

ఉపభు క్తి, ఆను, 3-282 ఉవభోగము. శాంతి. 5-501 
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6. కొన్నిచోట్ల ఆర్థవిశేషమును గలిగించును, 

ఉపకృతి. |దోజ. 8-890; ఉపవాసము. ఆను. 1-14; ఉపవోరము. 

విరా. 1-$06; ఉపచారము. విరా. 5-67; విరా. 3-44 

ఉపకంఠము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

చావె నది, దగ్గణనున్నదిం 

వ =... ముళ్ళమూక ౫ లంబు, జేరి తదుపకంఠ (వదేశంబున విశ 

మించి యున్నంత, ఆక. 6-868; ఆను. 3.62' 

ఉపకరణము సం. వి, అ, న, 

1. ఉపకరించుట, ఉపయు కోమగుట. 
కం తరణి శళ్లినే త్ర జగదుప,కరణచణ చరిత బోధగా (త. 

శాంతి. 3-580 ' 

2, సాధనము, పనిముట్టు, పరికరము. 

వం |పజాపతి [పజల సృజియించి పదంవపడి నంవోరంబు లేమింజేసి 

భూమికి? దదీయభఖారంబు దుర్భరం బగుటయు  ననునంధించి 

చింతా కాంతుడైై తత్సంవోరంబునకు నువకరణంబు గానక 

క టక టంబరీన, ద్రోణ. ౨.160. 

వ. య ధిష్టిర ఖీమ నకుల నవాదేవుల యరదంబులు దురంగాది పరిక 

రంబు లిట్టిట్టి వని 'యేర్చడంబలికి విరాట[దుఫచాదులకు వలయు 

నువకరణంబులు గొజంత లేమియు నెజింగించిన. ఉద్యో? 2.2283. 

ఆశ్య, 1-31; అది, 4-84. 
శి, చివ్నాము, లక్షణము (వసాభరణ మాల్యాదులు) 

౪ వ =.. వారివారికి నమ్యై వేమంబుల కమగుణంబులగు నంబరాభరణ 

మాల్యాద్యువక రణంబులు సన్నిహిత ౦బులయినం జూచి సంతసిల్లి . 

విరా. 1.184: 

4. (రళ్యాదులకుపక రించు మైవూ(త మొదలగు) చివ్నాము, పరికరము. 

సీ మలయపవను నింపారు చోంకున నిగురొత్తు చిత్తంబు, వెలసి 

యొ:డొరుల వై( బొలయుచూడ్కృ, లాదట నుపకర ఇణావలి విడ 

వెడు యాదరించుట రాగ మడర( దొడరి. విరా. 2౨-288 - 

న్న 
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ఉపకారకు(డు నం. విణ, (అం ఆ. అ.) 

మేలొనరిలచు వా(డు. 

సీ. వణిజులు లోక (పవ_ర్తనంబుల కెల్ల నుపకారకులు, అను. 5-18: 

ఉపకారము సం. ఏ. అ. పుం. 

1. ఉపక్ళతి, మేలు. 

సీ, =... కృప నుపకారమునకు, జాతముగ నీవు సేసిన పురుషు! డా" 

మేల్ దన, యలఘు పొౌరుషమున. గలిగననుట. ఆను. 4.882 

2. ఉపయోగించునది. 

వ. అనిన విని యాజగత్మ ర్త యోవధులును ఫలమూలాదిభత్యు' 

నంపదుపశారంబులుగా వృశక్షలతాగుల్మంబులును గల్పించి. 

సౌప్తి, 2-114 
ఉపకారి నం. విణ. (న్. ణీ. న్.) 

ఉపకారము చేయువా(డు, మేలుశేయువా(డు. 

మాలిని :- సర్వోపకారి. (దోణ. 1-892 

వ, పరమోపకారిమైన యీ [బావ్యాణునకు నేమి [పియమ. నేయ 

నమకూరునో యని. ఆది. 6-24ీ0' 

ఉపకిచకుడు సం. వి. అ. పుం. 

కీచకుని శమ్ము(డు. 

వ, ఒక్క యుపకిచకుండు నిజనవోదరులం జూచి, విరా. 3-9 

(వీరు నూటయెదుగురు. కీచకుని శవముతో | చౌపదిని గట్టి 
శ శానమునకు( దీసికొనిపోవు సమయమున ఖీము(డు వీరినండ టీని? 

జ(పి _చౌవదిని విడిపించెను. 
చూ, (విరా, 329 మొదలు 29 వణకు); 

ఉపకృతి సం, వి. ఇ. (స్త్రీ. 
ఉపకారము, 

క (ధర్మ రాజు సాత్యకితో) త్వరితముగ6 జనుము నఖుండు, న్లురు(డు 
గదా నీకు నద్డునుం డుపకృతి త్కత్పరులై నెగడెడు నుత్తమ 
పుర షులు వేచు తటి వచ్చె భుజవీర్యనిధి, రోజ 3.280 
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.ఉప్మకమము సం, వి. అ. పుం. 

ఉపాయము నెజింగి | పారంభించుట, ఆరంభము, మొదలు పెట్టుట, 

క, "లేపకడ యుభయబలములు, నేపును నెలమియును నెక మెసంగ 

వడలి యాటోపంబున రణసన్నా, వోప కమలీల మెజయ 

నుజ్జ్వలభంగిన్ , (దోణ 1-214 

బి, కార్యము, పని 

వ. ... వారల సంవాద [పకారంబు వాషీశేకుం డెతింగి వీండు 

సంయమివరు మాట గీటునంబుచ్చి తన వలసినట్లు నేయు వా(డయ్యె 

నిష్పాపాతు్యు నుషకమంబునకు నడ్డ పడి చూచెదం గాకున్న( 

దుది నాచేయు తెఅంగున్నదియ కాదె యని వితర్కించి. 
సౌ స్ర్తి, 2-79 

ఉపకమించు సం. వి. అ. కి, 

తొడంగు, పూను కడ(గు. 

వ, ... సూర్య సంకాళుండవగు నీవు సూర్యోదయ నమయంబున. 

(పకాళ |పకారంబై_ న పరా|కమంబున కుషకమింపు మనవుడు 

నళ త్తామ 'కృపాచార్వున కటనియె. సౌప్రి. 1-62 అశ, 1-64 
శి (ఫై లా 

వ .., కృష్టారునులు సంతసి లి సన్నదులయి రథంబెక్కి యగ్ని 
ణబి య (గ) 

చేవుం జూచి సురానురపరివృతుండయి సురపతి వచ్చినను జయింతు 

మింక శంకింపక ఖాండవ దహనార్థం బుప| కమింపుమనిన నగ్ని 

"దేవుండు హర్ష ంచి, ఆది, 8--254 ఆది, 6-276 

స, కిం 

వ. ... ఇప్పుడు మీరిందలు నెలుంగ నాయం దకారణ వ్యతి 

మం బుపక్రమించీ' యత ర్టింత శతుం డయ్యె. సభా- 9-66 

ఉపగతము నం. విణ, (అ. ఆ. అ.) 

సమీపించినదె, దగ్గటినది. 

వం .. . తశ్యాలోపగత సముచిత పరిజనానీశజలంబుల ముఖ ఫతాళ 
నంబు చేసికొనిరి, కర్ణ. 8-109 



ఉపచరించు 1149 

ఉపగమము సం. వి. అ. పుం. 

1. జ్ఞానము. ఎలుక, 

సీ, శాస్తో)పగమము నస్టలితదమము. విరా. 8-102 

2 పాపి, పొందుట, 

మాలిని... శ్లామనీయ క మోద్య,న్మరుదుపగమ లీలామధ్యమానేందు 

బింబ, క్షరదమృతవికారోత్సారళానందరూపా. శల్య. 2-4292: 

ఉపగిరి సం. వి. ఇ, పుం. 

ఒక దేశము, కొండ సమీపమునందున్న ఒక దేశము. 

క. ఆతుల చతురంగ నేనా, యుతు( డంతర్లిరి బహిర్హోపగిరుల భూప 

తుల నని నోర్చి శెర్యో,న్నతి(గొనియెను వారిచేత నానాధన 

ముల్. సభాం 1-234 

ఉపఘాతము సం. వి. అ, పుం. 

చో(కు, బాధ 

క, విను డెబ్బది యేండ్లగుదాంకను మానవులకు (గ హోపఘాతం 

బులు గ,లు ననంతరంబి (గవాముళ, పని వలవదు ముదిమియెల్ల 

వనులకు( జూలున్, ఆర ర5-£54 

ఉపచర ణము సం, an Ww, న, 

సీ, నంవర్తు బిలిచి యానన పాద్య ముఖో్యోపచరణముల్ నడిపించి, 
అశ, 1-70 

ఉపచరించు నం, స. (కి. 

1. గౌరవించు, నమా్యానించు. 

వ, ... ఎవ్వరితోడ 'నెవ్విధంబునం బలుకం దగు (పళూమ నినయ 

ఇజాంధపమై తీ వాత్సల్యంబులకు నయ్య [(ప్రకారంబుల మద్వ చనం 

బులుగా ఒలికి యుచితంబు మెయి నువచరింపుము. ఉద్యో, 1.867 

వ సేవించు, పూజించు. 

. తరల...తల్లి వచ్చిన భక్తితో, నుపచరింపక లా(తివై యిటు లూర 

కుండ ఓ యు క్రమే. ఆ 221 
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అ, కిం 

లీ. దుఃఖభోపశమన మొనరించు. 

వ ఇప్యిధంబున నాలింగనంబు సేసి సాంత్వవచనంబుల నుపచరించె. 

త్రీ 1-126 

వ. నందుకుల తనువుల మీద వదనంబు బాప్పాంబు ధారా కాంతం 

బుగా(. [బకటా కందనంబు నేయుచు( బలవించుచు౦డె. గ్భష్టా 

ర్హునులును సముచిత భాషణంబుల బోధించిరి, తక్కటివారును 

దగుమాటల నుపచరించిరి. సౌపి. 2-22 

4, ఉపకరించు, ఉపయోగించు, 

స్ (గోవు) తోట శ్చంగంబులు వాలంబు రోమచ,యము శక్భన్ఫూూ 

[తము లఖిలవ _ర్హ-ఆ-నముల కువచరించు. ఆను, శీ-897 

ఉపచారము సం. రుం అ, ముం. 

1. ఇచ్చకము, ముఖపీలివై పలుకుమాట 

వ. అని తారు మున్న విన్న కీచకవృత్తాంశంబున కనుగుణంబుగా 

నుపచారంబులు వలుకుచుండ నొ బృవాన్నల నైరం|ధి కిట్లని యె. 

విరా, 8-45 

9, పూజ. 

వ, అతండును (విరాటుడు సనంభమ పరిజనసముపనీయమానం 

బులగు నానావిధోవకరణంబులం గాంశేయులకు వివిధోపచారంబు 

లాచరించి మవోర్డ్య మజ్జన భోజనంబులు వెనడ. విరా. గ్-లీ67 

లి, చేవ, 

వ. వారలంజూవె దేవతలు (వాహ్మాణు లండు వా శెల్లవారికి 

నిమస్కా రాద్యుప చారాదరణీయులు, శాంతి. 5-99 

త్త ఉపయోగము, భుజించుట. 

తె. 989 తియ్య వంటిపరువు మాదరించి తదుపబార మాచరించు 

వెరవుగల యట్టి జనముల విధము దోప, ఆను. 5.425 

శ్. సాంత్యనము. | 

కొం (పభువుల నుపచారంబుల్క విభు( డనురాగిల్ల(జేసి, శాంతి, 2-397 
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6 నడవడి, |వవర్రనమ , 

సీ అసతోగిపచారంబు గవాగదావాము =... పాపంబులందురు 

బుధజనములు, శాంతి. 1-298 

శో అన లేనోపవ ర్రీచ పతిరోద్ధాగురో న్తచా. సంఛా. శాంతి. 84-8 

ఉపచితము సం, విణ. (అ. ఆ, అ.) 

14 సంచితము, కూడ(బెట్టనదిం 

శే. వుణ్యకర్య ముల్ నేయుచు భూనురులక్కు వివిధధనములు (పీతితో 

వినయ మొప్ప, నొనంగుచుండెడువారు పూర్వోపచిశము, లైన 

కిల్చిషమ. ల( బాతు రవని నాథం శాంతి, 1--818 

2, రుదురుపడినది. 

మాలిని; సదనదువచితాత్మా సంభృ తానందవర్మా. ఉద్యో. 1-385 

.ఉపచిితుండు సం. వి. అ. పుం. 

కురుక మారు(డు, గాం ధా రీధ్భత రాష్ట్రల కొడుకు, ఆది. 5-107 

చూ. కురుకుమారు(డు. 

ఉపజనితము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పుట్టినడ్. 

శే, శోక వారిధి పారంబు నాకు. బొంద, నేలవచ్చు( జి త్తంబునంగీలు 

కొని య,నవ్యామై కర్ణమరణోపజనితమైన పరిభవంబను శల్య 

మాతురత జేయ. కర్ణ. 1-27 

ఉపజీవకుండు సం. విణ. (అ. వికా. అ.) 

ఒక గానివలన జీవనము గడుపుకొనువా(డు. 

సీ అబ్దిసంచారలాభోప,జీవకుం డుర్వీశ సేవకుండు *.. గీ ... పంక్తి 
దూవకు లండు పౌగవేం[ద, ఆను. 8.1765 

ఉపజీవనము సం. వి. అ. న. 

1 జీవనాధారము, [బదుకు (దెరువు. 

సీ, ... వనితోపజీవనశీలు నన్నంబు నాడెడు పాడెడు నట్టివాని 
యన్నంబు = నభోజ్యమం[డు. శాంతి. 1-822 
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2, |బదుకుట, జీవించుట. 

సీ, ఆన్యకర్యోపజీవన మకృళిజ్జత .. నిరయహేతువులు, 
కీ. ఒకరినా శ్రయించి (బదుకుట, 

సీ ౨. ఆనో్టనోోపజీవచా చరణంబు గలిగి, అశ్య 2-118. 

ఉపజీవి సం. విణ, (న్. నీ. న్.) 

ఒకరి నాశయించి లేక యొకచానిని వృ _త్రిగా( గొని జీవించువాడు, 

వ, , == అద్దేవి విక మోపజీవులయిన ముచుకుందుండును సృంజయుం- 

డును నను తొంటి నరవతుల చరితంబులు నెప్పి. ఉద్యో, 4-18. 

చ, వినుము నశేం[ద సైనికులు వ్మికమలీల నరాతిసేన సొచ్చిన( 
బతిగావకున్న నుపజీవులు మెత్తురె, 

శల్య 1-299; శాంతి. 6.222; ఆను. 8-267 

ఉపజీవించు సం. న. కి, 

అ|శయించి దుకు. 

వ సకల భూతంబులుం దన్ను పజీవింపం చెంపారు వాని. ఆను, 1-ల1[వ్. 

ప. అమరు లిం్యదు, ననిశమును నుపజీవించునట్లు బఎధు, జనులు 

ని న్నుపజీవింప మనుము వేర్మి. నభా. 2-79 

ఉపజీవిత నం, వి. ఆ. యీ" 

జీవనా ఛారము , 

ఉ. .., వాని నుసజీవితం |దవ్వరె కఠలదమూలము ల్, శాంతి, 1-110 

ఉపతాపము సం. టిం మ పుం, 

సంతాపము, వ్యధ, కీడు అ 

ఆ. సర్వభూత దయకు సత్య వాక్యమ నకు, నుత్తమంబు ధరు్చ వొండె 

బుంగ, నొరుల నొప్పికోడ కుపతావ మొనరించు, నదియ కడు 

నధర్భ్హ మనిరి బుధులు. ఆది, కి-210 

ఉపతాయి దే. విం 

వల్లబంధ విశేషము (తల్ల విజ్ఞానము) 

సీ ఉ పళాయిలో, దన కొదవిన తోరహ తము నూపి, విరా, 2-16: 



ఉపదిష్టము 1168 

ఉపదంశము సం. వి. అ. పుం. 

ఊరుగాయ, 

చ. ...వారి నన్ని ఛానమున( [(గోలిరి యాదవు లంతరంగ మదన. 

కరణంబులై న యుపదంళములం గొనుచున్ మ పాళ్వరా. 

మౌన. 1-88 
ఉపదర్శకుండు సం. వి. అ. పుం. 

ఉపద్రష్ట - యజ్ఞాది కరముల యందలి గుణదోవములను కను పెట్టి: 
చూచు వా(డ ఓ కానొక బుత్విక్కు. 

తే శమము దనుమును సత్యశౌచములు( గలిగి, యజన శీలత 

నళ్వ మే ఛాధ్వరంబు, లంగిరను6 డుపదర్శకుం డ్రై నయింప., 

బెకొనర్చె లోకములు నం (పీతి. బొగడ. అశ. 1-27 

ఉపదర్శనము సనం, వి. అ. న, 

రుజ్ఞాద కగశ్రిముల యందలి గుణ దోవములను కనువెట్టి చూచుట ఉప. 

(దష్ట కార్యము. 

వ. ...పరకురాముం గతృ పండై | పాయళ్చిత్తంబుగా నయ్యెడం 

గళ్యపు నుపదర్శనంబున శాజనూయంబులు నళ్వ మేధంబులు, 

వాజి పేయంబులు ననేకంబు లొనర్చి- శల్య- 2-199: 

ఇంతి. 6.861; ఆను. 2.128: 

ఉపదిష్టము సం. విణ, (అ. ఆ. అం) 

1. చెప్ప(బడినది. 

క, నృవవర వూర్వాహ్నంబును, నపరాహ్లాంబును దేవపితృ సమారాధ. 

న విధ్యుపదిష్ట కాలములు మధ్యపు సమయము మానుషార్చ, 

నార్హ్యం బరయన్ ఆను. ౨-54 

2. ఉ ద్దేశింపంబడినదిం 

వ పాండచాగజా నీవును గురూపదిష్ట ంబులయిన యివ్వాక్యంబులు. 

భావగతంబులు వేసికొని. ఆను 8.17 

8ీ. ని రేశింపంబడినది అజ్షాపింప(బడినది" 
ది జ 

వ ధర్మరాజు రాజసూయంబు చేయ నుపకమించి సవా బేవ్లుం జాచి. 

3) 
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సీవు ధౌమోోపదివ రిబులయిన యజ్ఞాపకరణ (ద వ్యంబులు “దేర 

నింద నేన (పమ. ఖులను నర్జును సారథియయిన రుక్కను సమ 

ర్పించి. నభా. 1-281 

ఉపదేశము నం. వి. అ, పుం, 
' 1. హిత బోధనము. 

వ. కావున మీకు న వదార్థ్యంముగా నానేర్చిన విధంబున నువ చేళం బవళ్య 

కర్రవ్యంబు రాజులం గొలిచి యెమ్మెయినయినను (బదుకు 

జనంబులు గీడునుం బొరయకుండునట్టి సాధారణ నీతి నంచేప 

రూపంబున నెణింగించెద సావధానులరయి వినుండు. 

విరా, 1-120 

శి, బోధనము, 

క =..నీ, దివమహిమ యాగమోపదేశము రు|దా. ద్రోణ, 2.367; 

ళల్యం 2.269; భీష్మ. 8-293 

శీ. దివా వూర్వకముగా మం[తాదుల నువరేశించుట, 

సీ, హిమగిరిమీంద ననేక ద్విజులు దపం మాచరింపంగ నయ్యా శమ 

మున కొక్క శూ|దుండు ధర్మో పేతు. డేశెంచి, యమ్మునులకు 

గురు(డగు మునీం|దు( గని క్ళప నువదేశ మొనరింపవే తపో, 

వృత్తికైనా కని వేడుటయును, ఆను. 1-276; ఆర, 2-178 

ఉపదేశించు నం. న. [కిం 

1. నిస్టేశిచు, నిరూపించి చెప్పు. 

వం పితామహవుం డుపదేశించిన లక్షణంబు అద్దేళంబునం గలిగి యుండు 

నని విందుము. పాండవులు (పచ్చన్న వేషంబున విరటుపోల వసి 

యించినవారు గావలయు, విరా. 8-!117 

చం బోధించు: 

వ. ...విచిత వీర్యనందనుండు సూతనందనునితో న వ్యాను దేవ నామ 
నిర్ణచనంబు నాకు దేటపడం చెలిపి _యతనిం బొందు నుపాయం 

'జుపదేశింపవే.యని యడిగిన, ఉద్యో, 2-826; శాంతి. 1-841 

శాంతి. 2.164 
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లీ. హితబోధనము సేయు, (పబోధించు. 

క, అచ్చెరువు సంపుటకు( దన,యిచ్చ( జొరక శేలి సఖిణె నిన్నాళ్లును 

వివ్వచ్చుండు హితమే( జెప్పినం బొొచ్చెముతే కంతరంగమున 

అ దగక్. శల్య, 2-847 

ఏ నుపదేళించినతిననం గా వొక పెంపెంచినాండు గాని తలంవన్, 

మానవనాథ సురేశ్వర, నూను(డు నా, యట్టి వాండచుమ్మే .పవిక్షిన్ 

శల్య. 2-846; 847; మవో. 28. మవో 10. 

4. ఉపదేశము సేయు. 

ప, ఇప్యిదర నాకు నువదేశింపవలయు నని యడిగిన బుతుపర్దుం 

డిట్లనియె. ఆర, 2.174 

ఉప దేష్ట సం, విణ. (బు, స్ట). బు.) 

ఉవ దేశించువాండు. 

చ అతనిని యాకుర్ముసవరుం డమ్ముని వల్లిభుమోము( జూచి యి, ట్లను 

మహీతాత్మ మాకు .గురు( డన్నను ధర్మవిధోపదేష్ట య,న్నను... 

నీవ ఆం 1-47 

-ఉపదోహము సం. వి, అ. పుం. 

పాలు పితికెడు పా[తము, 

సీ, కాంసో్యోపదోవాయు.( గాంచన చారు శృంగయు...నయి తగు 
గోవు, ఆను, 8-888 

ఉపదవము సం. వి. అ, పుం. 

1. విపత్తు, ఆపద, 

క, నిరు పదవ నుఖని ర్వా, నిరకాత్మకులయిన వీరి నిదకుం 

అది, 9-_ 206 

2, ఆగ మును సూచించు వికారము, 

. *ం,రోగములు నుపషదవములు హితము మితంబు( గాల యోజీ 
తంబు వగు భోజనంబున ,.. కే. .*అఆవుల. (దోవనేర్చుట ముక్షికి( 
(దోవ యధిప.. శాంతి, 5_ 870. 
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ఉపద్రష్ట సం, వి, బు, పుం. 

యజ్ఞాది కరన్రిముల యందలి గుణదోవములను.. కని వెట్టి చూచువా.డు* 

ఒకానొక బుత్విక్కు. 

క. అనుజులు బుత్విజులుగ స్కీ పని యిటు సేయుమని నీ వుషదః 

ష్టవుగా, విను కురుకుమార పళువిళ,ననమున రణయజ్ఞ మత౦డు! 

నమ్మతి(జీయున్ . ఉద్యో 4-465: 

ఉపధ సం.వి. ఆ. (స్తీ. 

క్ష మం (తి “మొదలగు వారి గుణములను పరీతీంచుట, 

తే, ఎజింగి యుపధా విళుద్దుల నిడు నమాత్య,పదవికి, అను. ర్.46ః 

2. కపటము మోసము, కూటకల్పన,. 

క. ఉపధాశుద్దుల( తాప, వ్యపగత బుద్ధుల వినీతివర్తుల సములన్, 

నువరీక నియోగించితె, నిపుణుల నర్భార్ద నాది నృవకార్యములన్ .- 

సఖా. 1-లి5- 

వ. శాత (నీతుండె తలఇంబునకుం దిగువ యుపధానంబు వెటితని: | డై ఎ | 
యతనిం గొనియాడి సకల పౌత్తు9లను ధా తీపతులను నవలోకించి.. 

ఫీమ్మ. 8.422, ఆది 7-223, 

ఉపధారకుండు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఆవల-బించినవా(డు, పూనినవా(డు, 

వ. మనుష్యులందు జాతి ధరొోగిపధాఠకు లెక్కుడు, శాంతి. 5-99' 

ఉపధాశుర్దుండు నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

కపటము లేనివా(డు; మోనములేనివాండు. 

ఇ కర్ర, ఉపధాళుద్దుల( బాప్కవ్యపగత బుద్దుల వినీతవర్తుల నములన్, 

నుపరీశ నియోగించితె, నిపుణుల నర్థార నాది నృపకార్యములన్ . 

సభాం 1.85 

ఉపనందకు(డు; ఉపనందుండు సం. వి. అ. పుం. 

కురుకుమా రుడు గాంధారీ ధృత రామ్హ9బ కొడుకు 

వ. నందో :నందక చిత బాణ, _ ఆది. 5-107 
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“౨ వ. నందుడును ఉపనందుడును ర దంబుగా సౌభ| దుం బొదివిన. 

ఖీమ్మ, 8-899 
వ. నందోపనందుల నొక్క పెట్ట పెక్కమురలం బొరిపుచ్చె. 

కర్ణ. 2-216 

కాన ఉపందకు( డన్నను ఉపనందు( డన్నను ఒక్క రేయని చెప్ప 

నగును. ఇతండు ఖీష్యుని షష్టదివ యుద్ధమున అభిమన్యునితో బోరినుం 

భీష్మ. 2-899. ఖీమునితో( బోరి యన్నయగు నందునితోం. గూడ మర 

' ణించెను. కర్ణ. 2-216 

ఉపనతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 
పొంద (బడినది. 

క. శర మఠింభబోయుటయును ద,త్కరయుగ్శము బాణ కారుగ్రికం 
బులతో( 'జెచ్చెర సంన్తంభము నొందుండు, నరనాథుండు విసు 
యోపనతమానసు.డై ఆర. 4-356 

ఉపనయనము సం. వి. అ.న, 

వేదపక నార్థము బాలుని గురు సమీపమువకు( బంపుట కైన సంస్కారము- 
వడుగు. 

వం ధృత రాష్ట్ర పాండు కుమారులు ఫీష్మాఖిర&ితులై_ “పరుంగుచు 

నుపనయనానంత రంబున నథ్యయనం బొనరించి రాజ విద్యల 

యందు జిత[ళములై యున్నంత. అది. 5.2 

ఉపనిషత్తు నం. వి. ద్. (స్త్రీ. 

(|బవ్మావిద్యా (పతిపాదకమును వేద శిరోభాగ మునగు) వేదాం 

తము ఇవి పది 1) ఈళశము 2) కినము 8) కఠము 4) (పళ్నము 

ర్) ముండము 6) మాండూక్యము 7) లిద్తిరి 8) ఐతి రేయము 

9) ఛాందోగ్యము 10) బృవాదారణ్యము - [బహి కై వల్యాదులు కలిపి 

నచో నూటయెనిమిది ఉపనిషత్తులగును, 

వ. ఇవ్విధంబున( బార్భున కుపనిషర్థ జాతం అవగత ంబు నేసి, 

ఖీమ్మ 1-228; శాంతి. 5-888 

ఉపనీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. తీసికొని రాంబడినది. 
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వం ఖీష్మువచనంబున నప్పుడు సవాదేవోపనీతంబయిన యర్ధ్య్యం బర, 

నీయుండై న ఇానుదేవునకు శ్యాన్ర్ర దృష్ట విఛానంబున ధర 

తనయుం డిచ్చిన, నభా. నీ-7; ఆర. 84/1 

ఉపసీతి సం పి, 

ఉపనయనము, 

సీ, జనియించి వి| పుడు జాతకరగంబును జూలంబు నుపనీతి సంస్కృతి? 

యును, బడసీ యాచార్యులపాల నధ్య్యయనంబు చేసి, 

శాంలి. ఈ-00' 

ఉపనీతుండు సం. వి. అ. పుం, 

ఉపనయనము నేయ(బడినవాండుం 

తే, కామవైరిి యతని నుపనీతు( గావించె. శాంతి. 6-252: 

ఉపనేత నం. వి. బు, పుం. 

ఉపనయన సంస్కారము చేనినవాండు, 
మధురాక్కర :- తనర జనకుండ్కు నన్న| పదాతయును భయ తాత్క 

యును నన(గ నింతులకు మువ్వు రొగిన గురువులు వీర లనమఘ యుప 

చేత మజియు నిరంత రాధానిపకుండు, నన(గం బురుషుని కియ్యేవు. 

రనయందిను గురువులు. ఆది, 4-48.. 

ఉపన్యసించు సం. ప, కీ 

1. చక్క(గా వర్షించి చెప్పు, 

వ. దీనిం బాండవులంయం చివ్యరు ధరియింతు రని మజీయు. బవ 

విధంబులగు నాయుధంబులు వరీజించి వేఖువేల వాని చందంబు 

లుపన్యసించి యివి యెవరవ్వరివని యడిగినం నిరా, 4-11% 

వ ఆప్పలళమపతీ[వత వేటొండు 'దెఅంగుల నభ్యర్థ నీయంబులయిన 

వస్తుపు లుపనసీం చిన నత( డవి యెప్మాయు నొల్ల ననుటయు 

ఆను. 1-7]: 

2. బోధించు- 

వ, ఆతనిని రణోత్సా హంబునకుం గారణంబైన స్వకర్మావలంబంబు' 

వగలం దగమి చెలియుటకు వలయు వాక్యుంబులు ెక్కు లుహ 
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న్యసించి. భీవ్ష్శ. 1-200, శాంతి 6.428: 

లీ. వివరించి చెప్పు 
వ. అప్పుడు గొొందజు |బవ్మ్మారాతను లమ.శ్రినులకు( (బణమిల్లి తమః 

చేసిన వి్యపద్వేమ గురుజనావమాన దుష్టాన్నభతణంబు. లగు. పాత 
కంబులు వేణు వేజ యువన్యసించి. ళల్యం 2-172. 

4. తెలుపు 

వ, రయంబున రాజసన్ని ధికిం జని భవత్కరగ్రైం బు పన్యసించి' దండిర 

చుట వేండుమని పలికినం దెలిసి యట్టకాకయని లిఖితుండు. 

శాంతి. 1-16 

వ. తీర్థయా(తా పరుండయి గాధిగ్భహిణిీ నమేతంబుగా6 జనుచెంచిన 

సత కావ తియు నిజభర్త గావించిన చరుద్యయంబు మాతకుం జూపి, 

త త్సభావభేదం బుపన్యసించిన( (బీతయై యద్దేఏ, శాంతి, 2-69 

5, పలుకు, 

క, సులభాభిధానయగు నొక లలన 

వ. నియమాచరణ కృళంబగు శరీరంటు యోగ వభావంబున డాచి. 

సుందరసుకుమారంబగు నాశకారంబు వహించి బనకాం గాంచి 

భియూవృ చిత్య సూచకంబులగు. వచవంబు లువన్యనించిన, 

శాంతి. 6-171 

6. కీ ర్రించు. 

సీ వాను దేవాశ్రయు(డు వాసుదేవ పరాయణుం,డును. నగు. 

మ ర్ర్యుండవ్వినుత నామ -ఆ-కము లుపన్యసించి కల్టిషంబుల నెల్ల, 
దొటి(గి దుర్గతులకు( దొలంగి జన, మరణములకు రోగ జరలకు. 

నందని, పరమమైన ([బహ్మూపదము నొందు, ఆను. రీ-327' 

7. ఉదావారించు. 

వ అశినివరుండు దను వారించిన వారల నుద్దేశించి యభిమన్యు. 

వధ (పకారం బుపన్యసింఛచె . (దోణ. 4-278 

ఉపన్యానము సం. వి. అ. పుం.. 

* ఓక: విషయమును విస్తరించి చెప్పుట; వర్షించి చెప్పుట. 
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స్తీ భరత వంళో త్తమ పొరజనంబులు, తమ మాటలు భవత్సన్ని 

ధాసన్కమున న న్నుపన్యాన మొనరింప(బంచిన, యట్టి భావణము 

లేకా |గబుద్ద్ధి నవధరింపుము. ఆశ. 1-98; కర్ణ. 2-109 

ఉపపన్నము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

సీ శోకాగ్ని దనికిన సొగయు నీ తముల, నుపపన్న వా క్యామృ 

తోపయు కి దేర్పుము, ఇాంలి, 1-90 

ఉపపర్వము సం, వి. న్. న. 

మహో పర్వములోని యంక ర్భాగము. 

క, ఇట్టి మహాభారతంయు ననేక విధ వచార్జ (ప్రపంచ నంచితంబు నుప 

పర్య మవోపర్వోపళోభితంబు. అది, 1=66 

ఉపపాండవులు నం, వి. బవూు. 

పాండవులకు _కొవదియందు( బు ట్రిన కుమారులు, పొండవులవలె వీరు 

నైదుగురు, వీరు 1) పతివింధ్యుండు- ధర్మారాజు కొడుకు 2) |శుత 

సోము(డు-ఖీముని కొడకు శీ) క్రుతకీ ర్రి-అర్జునుని కొడుకు 4) శతా 

నీకుండు-న కులుని కొడుకు €) (కుత సేనుండు- సవాదేవుని కొడుకు. 

భారత యుద్ధము తుదివటకు వోరావోోరిన( బోరిరి. శిబిరమునందు 

నిద వోవు సమయమున ఆశ్వళ్ఞామ వీరిపై నుఅక వీరు మేల్కాంచి 

యాతనితో. బోరి మరణించిరి సౌది 1-181 మొ, 190 వణకు= 

చూ, అనుబంధము చివరి సంపుటము. 

ఉపపాద్యు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

_పతిపాదింప( దగినవా(డు 

మాలిని :_ సకలనిగమవేచ్యా, స్వాస్థ్య విద్వోపపాచ్యా. 
సౌ_ప్తీ. 2-196 

ఉపప్ష వము సం. ని. అ. పుం. 

వలయము (పపంచ) ) నాశన కాలము, 

క. సముదిత సూర్యసవా సో,పమ దుస్ఫవాశేజు జగదుప "వ సమయా 

సమదీ ప్తి తీ వపావక,సము( జూచుచు నసుర భస్మసాత* తుడయ్యెన్ 
ఆది, 1.1891; ఆది, 7-184 
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మత్స్య చేళమునందలి యొకానొక పురము. పా: డవులు అజ్ఞాత నాసా 

నంతరము, పాండవులు విడిసిన నగరము. ఇక్కడ నుండియే పొండవులు 

సంధి (ప్రయత్నము జరిపి యుద్ధమునకు సిద్ధపడిరి. ఇది విరాటనగరమునకు 

'నమీపమున నున్నది. 

వ. ఇఫ్విధంబునం (బకాశులై పాండునందనులు శమీగ్భత. నికి ప్ప 

మన్త సాధినంబులుం బూజాపూర్వుకంబుగా( చెచ్చుకొని యుప 

ప్లావ్యంబున వసియించి మత్స్య మహీనాథుడు చింపు సేయం 

బెంపు మిగిలి, విరా. 5-875; ఉద్యో, 4-72 

ఉపబ్బంహణము సం. పీ, అ. న. 

చక్కుగ౮ా6 బెరుగుట. 

వ, మీశెల్లను నయా్యగంబుల ఖాగంబులు గలిగి తద్భాగంబుల నా 

పా్రాయితులై యుపబ్బంవాణంటు నొందు వారలు, శాంతి 6-410 

ఉపభు క్రి సం. వి. ఇ. స్రీ. 

తినుట, 

చ, పలలవృథోపభు క్తి సభ( బతముపల్ము ట. అను. 3.282 

ఉపఫోగము సం. వి. అ. పుం, 

అనుభవము. 
తే ఆన నుఖధుఃఖములు వచ్చినపుడు మదవి,పూదములు లేక 

సంపా వ నసముపభోగ, రతుండు నపాప్య వాంఛా నిఠానకుండు, 

నగుట సారతపోరూప మండు బుధులు. 

శాంతి, 5-501; శాంతి. 56-604 

సీ. విషయోపభోగాఖిలషణమింకను నాక్కు వదలక వెరు(గుచున్నది 

యు(గాక. ఆది. 8-95 

ఉపభోగించు నం, స. కి. 

రమియించు. 

వ అనేకస్థానంబుల ననేక సవానవర్హ బులు నాలాయని మొన 

. యింధదనేన నువభోగించి తృవుండై . ఆది. 7.267 
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ఉపమ నం, వం ఆ, స్రీ. 

సార్భశ్యము, 

క అవరావ్గాసమయమున నట్ట పమాతీ శాతి భోరయుద్ధంబయ్యెన.. 

ఫీవ ర. 2-392; కర్ణం 2.987 

ఉపమము సం. బిరా. (అ. అఆ, అ.) 

సద్భశము, సాటియెనది 

(౨0 సమాసో_త్తరపదముగా సే యుండును) 

న్ా. 

సి. సాంధ్య రాగోపమచ్భాయంబులగు పట్లు; కిసల యోత్కరముల 

(గేణినేయు, విరా, 4.60 

ఉపమహీధరము సం. వి. అ. పుం, 

చిన్నకోొ ండ. 
వ. మణియు నుపమహీధరంబుల నేకంబులు గలిగియుండు, ఖీష. 1-85. 

ఉపమానము సం, ఏ. అ.నం 

క. 'దుపదుండు వృషనేనుండును, నుపమానాతీతఘోరయుద్దంబున . 

బా,ణపరీత శోణిత వ్రత, పపురుజ్జ్వలు ల రి కౌరవక్షితి నాథా, 

(దోణం. 5-168. 

2, దేశితో(లోల్ప(దగునో యది. 

సీ. ఓరాజకల్పక్షయోపమానంబగు కౌరవజాతి నసంయయము చూడ,. 
కున్నా(డ. (శ్రీః 2197 

వ. అమృతో పమానంబులగు నన్న పానంబుల నతనిం దృవు నింగావి చి. 
ఆను, కీ-21' 

ఉపమించు సం. స [కం 

ణ్ మేల పోల్చు. 

ఉ. భావిపురాత నాద రతన వార్థివలమ్మలు పాండ చేయ ల,క్ష్మీ విభ ' 

వంబుతోడ ననువమింప మంబులు గావు. నభా. 2-114. 

2 పోల్చిచూచు. 

౫ ఉం. వీరలు దై వశ క్రిం (బభవించికవా రగుటళేమి సందియం, వీరము: 
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ణీయకాంతి నుపమింప(గ వేల్పులకాక యిట్టి యాకారవిశేమ. 

నంపద. (బికాశిత తేజము వేర్మి(జాడ సా,ధారణ మర్త్యులేం 

ఆది. 5. 161 

ఉపమితము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఉపమింప(బడినది, పోల్ప బడినది. 

ర ఫణి రాజోవమిశా స్త్రంబు లతనియొడలం జొని పెన్. 

భీష్మ. 2-185 

ఉపయాజుడు సం. వి. అ. పుం. 

యాజోవయాజులలో కొండుకవాండు, వాన పస్థా శమము నందున్న 

ఓక మవోత పసి, 

వ. (|దుపదు(డు) గంగాకూలంబునందు వాన|ప్య వృత్తి నున్న, 

యౌజోపయాజులను వారినిద్దణు నసవరత వత _ వ్యాసక్తులంః 
గాళ్యప గో తులం గనీ వారికి నమన్కరించి యందు( గొండుక 

యయ్య్యును దపోమహిమ  నెవ్వరికం శు. బెద్దమయైనవాని నువు 

యాజు నుపాసించి యిట్లనియె. 

ఆది, 7-6 చూ అది. 7-65 మొ, 12.వ.. 

ఉపయు కము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

భుజింప(బడినది; 

వు దారుకానుజాండగు నాసూతు నుపయుక్రావోరుం జేయుటయు. 

[దోణ తె=ఎ305/” 

ఉపయోగువడినది. 

మాలిని :-అకలువవ్భాదయాభివ్య క సర్వోపయుక్సా. సౌ ప్తి, 2-186 

ఉపయు క్రీ సం, వి (ఇ. స్రీ) 

కూడియుండుట; కూర్పబడినదియగుట. 

సీ ఉపపన్న వాణ్యమృతోపయు క్రి. 'దేర్పుము, శాంతి, 1-89" 

ఉపయుక్తుండు. సం. విణ, (అం ఆ. అ.) 

_ఉపయోగపడినవాండు. 

మాలిని :- ఆకలువవాదయాభివ్య క్ర సర్వోపయుకా. స్తౌవ్తి, 2-186: 



1164 ఉపయోగము 

ఉపయోగము సం. వి. ఆ. పుం. 
1. వుచ్చికొనట. భుజించుట. 

వ జాత్రంబయిన చరువు మీ తల్ఫి కిచ్చి (బావ్మాంబయిన దాని నీవు 
పుచ్చికొనుము బుతుకాలంబున నీ తల్లి యళ్వత్థంబును ని 

వుదుంబంరంబును నాలింగనము సేసి భ ర్తితో మీమీ చరువులువ యో 

గించునది యని నియోగించె వారి యుపయమోగంబు సమయం 

బున విధివశ ంబునం జేసి. ఆను. 1-110 

2. వినియోగము, (పయాజనము, 

వ అధ్వరోపయోగ ౦టు వడసిన గోగణంబులు గోలోకంబునకు ౦ 

|బమోగద ౦ంబున(బో యె, అను, 8-66 

న. అశ్యమేధయాగ ౦బునం దుపయోగంబు నొందింపంగోరెన, 

ఆశ్ర. లీ- 208 

ఉపయోగించు సం. స. (కి 

1, ఆరగించు, భుజించు, తిను. 

వ. ... ఆ కుంచెకు సేలపిండియు( జెజి మానెండు బంచుకని 

యుపయోగించువాతై యున్న సమయంబున. 
అశ్వం 4-221; ఇాంతి. 1-163, ఉద్యో 2-128, ఉద్యో, 8-218, 

ఆశ్య. కీ. 228. 

2, |వయోగించు, 

లే. అను మృ న్రముతో శాంతమగుటం గోరె, సొలప కిట్లుపయోగింప 

వలనెంగాని. స్తా ప్పి, వీ=69 

-*, ఉపయోగపలుచ్కు అనుభవించు, 

ప. మేమొక్క భి దెచ్చితిమని తల్లికి నివేదించిన నెజుంగ్ 
యెస్పటియట్లకా వగచి కుంతీదేవి సంతసిల్లి చాని మీరేవురు 
నుప యోూగింవుండని కొడుకుల నియోగించి 

అది, 7-208; ఆది. 7-209 

వ. దురోోధనుండు చానుం దమ్ములును గర్జవిం గొ(గిలించుకొని 
నాతో బద్ధ స బుస్రిండవయి నాకును ' బాంధవులకు హితంబు సేసి 
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నన్నుం గురు రాజ్యంబు నుపయోగింపుమనిన నట్ల చేయుదునని. 

ఆది. 6-34- 

ఉపయోగ్య సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

సేవింప(దగినది. 

వ, భవదీయ రాజ్యలడిq నుధురభంగియయ్యును నధములగు నా' 

నియుక్తుల వలనం జోరజన సంవృతంజై న కా వేరియుంబోలె' 

నుపయోగ్యగాకునికి 'యెజింగి నీ శెటింగించుటక్షై మిథ్యాభి 

వగ్గితంబై న కాకంబునెపంవిడి జొచ్చితి. శాంతి, 6.866: 

ఉపయోగ్యత సం. వి, ఆ. స్రీ. 

ఉపయోగ్యత్యము, ఉపణయోగమునకు(6 దగియుండుట. 

వ, విశ్వలగు "దేవతలు విత దేవతలతో (గూడం ద త్కి యోప': 

యోగ్యతం దోతురుం అను. 8-192: 

ఉపయోగ్యము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. ఆచరింప(దగినదిం 

క. జననాధ మనోధారణ,యును [(వాణాయామ విధీయు నుపయో' 

గ్యములై ,చను నిర్లుణామును నగుణం,బును ననగా రెండు తంత 

ములు యోగమునన్. శాంతి. 6-112: 

2, అనుభవింప(దగినది. 

వ. అజాతళ తుండు ళంతను పు(తుళో న|పయత్నులకు నర్భంబు' 

సిద్దించుట గలుగు ధర్మపరులును నీతి విదులునునై న బలవంతులు: 

బహుమార్గంబులగు సదుపాయ ౦బుల నర్భంబు లా కాంత&ంప సిద్ధింప. 

కుంచెడు. గొందఅకు సిద్ధించియు నవి భోగంబుల కువయోగ్యం 

బులు గాకుండు. ఆను, ర్_429' 

చ. భవదుపయోగ్య మైన నృవభావము నాకు వహింప శక్యమే. 
ఆర. 6-26. 

ఉపరతము సం. విణ. (అ, ఆ, అ.) 

1. ఉపరతిపెందిసద్వి వ్యాపార ములడ€గినది. 

లే, మనసుచేతివ యిం్యదియ మహిమలెల్ల, నుపరతంజై న మనసుతో 



‘HH ఉపర మము 

నుడిగి మడంగు, నిం[దియములు పరమ మొంచెనేని చాన, మనసు 
మగుడదు విషయ తృష్టన చరించు. శాంతి. 8.86 

2. ఉపళమించినది, నివారించినది. 

ఉం ...మదీయ బంధు సం,తాన మనోజ్వరం బుపరతంబుగ నాకు( (లి 

యంబుగా .ముహో,ర్వీనుత నర్పయాగ ముడివింవుము కావుము 

సర్పసంవాతిన్ . ఆది, 2280 

ఎఉపర మము నం, పీ.-అ, వుం. 

1. మరణము, DI shan 

క, అగలము శమిఠచు చాడ్పున, ననభఘు యతండు పరమోన్ము 

భాతుుండై తా, నును. దల(చె నిం్యదియంబులు, మనమున. దగ 

నిగ్రహించి మహిత సమారిన్, శాంతీ. 2=18 

2, నాశము, కయము. — 

క, ఉపరమముం (కాపించిన, యపుణ్యపుణ్యములు గలుగు నతిశాం 

తులు భ,వ్యవుగతి. బొందెడు నానందవురూపుని విష్ణు దల(చెదను 

మోజాత్మున్ శాంతి. 2-80 

తీ, వి| శాంతి, విరమణము. 

సీ, ++. దివంబ్బు తే, 'రా|తియును, యోగ వేవానురతి నివాత దీప 

మును బోలె వెలుగు నాత్మీయమూర్తి( గనుచు నెడనెడ నుపరను 
కాలములున; నంగ వరించి యోగి యానంద మొందు. 

శాంతి. 6-80 

4. మోతము, విషయవై రాగ్యము. 

వ. =. అయ్యుపరమపరుం డప్పారాశర్యుతో మోకు (పదంంజెయది 
దాని నెజీంగింపవే యనుటయు. శాంతి, 6.257 

ఉపరి సం. అవ్య, 

ఇని, మీ(ద. 

సీ విమలాన్య ముద్దుమొగంలు లే మెలు(గుల మొత్తంబుపరి చుట్టుముట్టి 

కొన(గ న విరా. 2-87 
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(సూ-ఆని-లో “ఇది తెనుంగున సమాపపూర్వపదముగానే యుఖడుదు" 

ఆని కలదు, కాని ఇక్కడ కొన్ని పతులు" “మొ త్ర్తంబు - 

-ఉపరి 4 చుట్టుము ట్లికొ న "అనియు గొన్ని ([పతుబు “ మొత్తంబు -(- 

పరిచుట్టుముట్టి కొని “అనియు. |బయోగములు చూపించుచున్న వి. 

“ఉపి "వ్య స్థముగాం[బయోగాంతరము లేమి నిట్లు విడఃదీసియుం 

దురా? విచార్యము) 

ఉపరిచరవనువు నం, వి, ఉ. పుం. (ఉపరిచరు(డు-వనువు) 

ఒకానొక రాబు, 

చూ. చరిత ఆది. &-£8 మొ, లీశీ వజుకు కాంతి. ర-లీర్కీ మొ, 

875 వణుకు. చూ, ఆనుబంధము, 

ఉపరితలము సం. వి. పుం. న. 

వె భాగము, 

క, కోపించి యాత డొండొక, చావముగొని నవనిశాశసాయక ములు 

ఇా,హోవపరితలముల నురమున,నేపున నాటుటయు( పార్టు జెల 

నవ్వొలయన్ దోణ. 8-86 

ఉపరిచరుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1, ఆకాశమునందు సంచరించు వాడు, 

వ చొనం జేసి వనునామధేయుండై న యతం డువరిచరుం డనంబరంగె. 

శాంతీ 6.859 

2. వనువు, ఉపరి చరవనువు. 

చూ. ఉపరి చరవసువు, 

ఉపరిఖాగము సం. వి. అ, పుం. 

పై (పదేశము 

వ, లలాటోపరిభాగంబున నంజలిపుటంబు ఘటియించి. విరా, 1-18 

ఉపరుద్ధము సం. విణ.: (అ. ఆ. అ.) 

ఆడ్డ గింప(బడిన దిం నిరోధింప(బడినదిం 

సీ వాసుకి _పభృతి నివాసనభూము, లుపరుద్ధ భాపంబు నొంటబె. 

అశ. 8.112 



ఉపరోధి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 

అడ్డగించునది, అడ్డగి రిపు, 

వ, ... ఇవ్వనంబు భవచ్చిరని వాసంబునం చేసీ విరళశఫలకుమపాద 

వంజై మృగకులోపరోధియె యొప్పకున్నయది. ఆరం 1.276 

ఉపరోధించు సం, న. కి. 

అడ్డ గించు, 

మం ... ఈ విపినఆ బుజ్జ్యల పుష్పపల్లవ ఫలావిర్భూతి నానాలశా, 

గపరీతంబన విందు. గూడ(గ మదిం గౌతూవాలంబయ్యు నున్న. 

పరోగధింపకు మింతవట్టు చన వీయుక్తుండ వెబ్బంగులన్, 

ఆర. 7-208: 

ఉపలకీంచు నం. న. కి. 

1. చూచు; కనుగొను, 

వ. సవ్యసాచి నవితర్మంబును సవిపాదంబును సగెరవంబునుంగా' 

నతని నుపలతించి యిట్లనియె, విరా, 1-66. 

వ. ౨౨. (ధర్యజు(డు) విదురునిం దము్శల మపలకించి ధర్మార్థ, 

కామంబులయం దు త్తమమధగిమాధమత్య నిరూపణంబు 

చేయుడు చూతమని పల్కిన నవ్విభునకు విదురుం డిట్లనియె.. 
శాంతి 8-455 

2. ఉద్దేశించు, 

వ. ఆంబికేయుండు పుండరీ కాకుం జేరి నిజతనూజుల నుపలతించి. 

ఉ వీరుమ జాండుప్పుతులును వేరము దక్కి పొనంగి. 
ఉద్యో. క=ల్కితి శాంతి. 2-117 

న, అమ్మవోత్ముుండు 'వెండీయు శల్యు కిట్లను( గృమ్లండు వీనుచుండ( 

గొందయు (వాహ్మణు లతని నుపలక్షిలచి నాతో నిబ్బాలుండు. 

యారవుండై న వసుదేవునకు. గంసానుజయైన చేవకియందు జనం. 
చినచాం డితని నీవు క్రతుపురుషుం డని కొనియాడుటకు గతం బేమి* 

యని యడిగినం అను, 1.164 

ల్, క నిపట్టు, 

3 వం మదచాతురుండయి దుష్యంతుడు దనయం దకో్కో మలి యనురాగం, 
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బుపలతీ.ం౦చి యిట్లనియె. ఆది. ఉ=ఎర్ 1. 

కీ, అఆలిసికొను, 

వ, అనిన విని నగుచు నటబ్ది నాభుం డర్జును నతిస్నేవా ంబునం గెంగిలించు. 

కొని యెల్ల వారి కుశలంబును నడిగి యాతని తీర్చాఖి గమననిమి త్రం 

బును విని సుభ|దయందు బర్ధాను రాగుండగుట నుపలశి.ంచి. 

దా్యరకాపురంబునకుం దోడ్కౌని యరిగి, ఆది. 4-170. 

5, ఊహించు. 

వ, ఇట్ట్లరుగు వాడు నిజసింహ నాద శవణ పరిిత నంబులై యెగసి. 

పఅచు పతుల యా |ర్హపతంబుల( జూచి ముందట నాసశ్నంబునం. 

గొఅను కలుగవలయునని యుపలక్షించి యతిత్వరితగతిం జనిచని 

+++ యొక్క నరోవరంబు. గని, ఆర. 3-818. 

ఉపలబ్బము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పొ.ద౭బడినది. 

ఉ, ఘో, రాజిముఖో పలబబ్బ విజయ ప్రమదా శిత బావుదండ 

ఆది, 1-18t 

వ a జ్ర 

ఉపలపీ సం. వి. ఇ, (ము 

1. పొందుట్టు (వొ్లిం . ఆను లీ 129. 

సి అవ్య కృమునను మవాత్తత్త్య ముదయించు నది బుద్ది మతి ధృతి. 

ఖ్యాతి సంవి,దుఏలబ్టి నామంబు లొఎది యొ:దును గన్ని విని చని 

గావించి విభుతనొవ్పు. ఆశ. 2-186. 

ఉపలము సం, ని. అ. పుం. 

అాయి, 

వ. అవ్వీరుండు ఘోరాకారుండయి గాండీవచం కనిన్వనంబులొండొెండ 

నిగుడ 'నిశిత సాయకపరంపరలు గురిసీ కపాలోపల-బును మేదో 

మాంనపంకంబును నక్టిచూర్ణ సికతంబును ననుళోణి? నదీ పక 
రంబును బిజు పె. రోణ .1-218; ఆమ. 4-209 

» Ay. wa pe 



1170 ఉపలాలన (ము) : 

ఉపలాలన(మ) సం, వి, అన, 

మిజ్జగి పు 

సీ ఈ సుమధ్యమ యిమ్మహీళ్యరు బావుతలంబున లలితోపలాల 

నంబు, నొంది రాగి లెడు నుల్లంబుతోనుండు, ఈ 2-47 
లు 

తె. అనను మాతం(డి యొక్కనాం డతిముదమున, నన్నునుపలాల 
నము సేసి, ఆర, 5-158 

ఉ. యౌవనడర్పమంది జనమంతకునంతకు నగ్గలింప మె, లావధికంబు 

గాంగ నుపలాలననేయంగ బద్భ్మనంభవుం, డావివహో త్తముండు. 

ఆను. 1.903 

ఉపలారలించు సం, న. కి. 

1 బుజ్జగించు, లాలించు. 

వ ఇ ్వధ:ంబునం దన గాదిలికూ(తు నుపలాలించి బృవహాన్నిల డెషం 

"ను గొని. విరా. 1-248, శాంతి. 5-240 

2. గహించు, తాలు, వహించు, 

క ఏనుగుల మదముతావియు. నైనిక నిక రాను లేవ సౌర భసములు౨, 

దా నుపలాలించుచుం బవమానుం డనుకూలమృదుగమన మున 

బొలసెన్. భీష్మం 1-121 

ఉపలాలితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1 బుజ్జి ఎప(బడివది. 

వ. ... ఆశనిచేత సంతతో వలాలితయు ధ రాస్ట్రధరస్థ నిదర్శ నశీలయు నగు 

వా. చాలి, శాంతి. 1-58 

2, ధరింపంబడినది. 

క. ఆద్యపురుపోపలాలిత, ముద్ధ్యోతిత రోచిరురగ్గ మో[గం బరినిర్భే 

దగ్ధము దివిజనన మన,వద గంబది కారుషుకైకనరము గుమారా, 

విరా, 4-121 

ఉపలాలితు:డు సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

Lh బ జ్ఞగింవ(బడిన'వా(డు. 

చ, ఉపలాలీతుండగు డింశకుండు దన కాలందియెజుుంగక మవో పదా 
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ర్థంబు వేడు విధంబున (బఐవోగ్టనంద స్థితిం గోరి, విరా. 1-22 

వ, మెచ్చుకొనంబడినవాండు, పొగడ(బడినవా(డు. 

వ. దీనంబులగు నాననంబులతోడం “గొరవులు విడిదలకుం బోయిరి, 

పాండవులు బవుతూర్యనినదంబులు సింవానాదంబులు౦ జెలంగం 

బొంగారిన సము దంబు చందంబున నుల్లసిల్లు సైన్భంబు మగి 

డించుకొని నిళ్చితంబులగు నంతఃకరణంబులతోో( గృష్షోవలాలితు 

లగుచు నిజళిబవిరంబులకుం జనిరి, [దోణ. 5.418 

ఉపలాల్యము సం. విణ. (అ, ఆ. అం) 

ఉపలాలింప(దగినది, 

ఉ. ... వానవోోత్సంగతలోపలాల్య పదసంవృతివారణ దైత్య 

దారణా. శల్య, 1.4038 

ర్, అంన| పదేశలలిత్కో త్రంసీ కరణో పలాల్యధరణీ వలయా. 

"శాంతి. 8-426 

ఉపరిలోకము నం. వి. ఉ. పుం. 

ఊర్జ్వలోకము, భూమికి. బై నుండు లోకము, స్వర్గము, 

వ. అవ్యసువును దడ్విమానారూఢుండై యుపరిలోకంబునం జరించు 

టంజేసి యువరిచరుండు నా బర6గి. ఆది, 3-24 

ఉపరివనము సం, వి, ఆ, న. 

ఆరామము, వెంచినతోట. 

వ. వచ్చునప్పు డయ్యెడ నేపదార్థ్యంబుల జూచినం జూడనివాండపో ల 

వచ్చె నిట్లు వచ్చి విదేవాజనపదంబు సొచ్చి మిధిలాపుగంబు 

నువవనంబు దీని చని. కాంతి. 6.267; ఆర. 4-826 

ఉపవసించు సం, అ. కి. 

1, ఉపవానముశేయు, భుజింపకుండుు ఆవోరముడుగు. 

ఆ, పుణ్య దినమునందు భూనురానుబ్బతో, నుపవనించి గోవులున్న 

మంద, కరిగి పరమనియతి నయ్యవోరా[త మ,గ్లోవ్భమున వసించి 
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2. వసించు ఉండు 

వ. ఇ తీర్ధంబున 'దేవబుషి. విత్చతరృణపరుండై. యొక్క_నా( డువ 

సించిన వాడు పంచాశద్వత్సర పరిపూరణీ యంబగు నై_షీకబహ్మా, 

చర్య ఫలంబు వడయువా( డని వరికి, శల్య. 2.214. 

ఉపవహు(డు సం, వి. అ, పుం 

న ప్రవాయువులలో నొక(డు చూ, శాంతి. 6-307 

ఉపవానము సం. వి. అ. పుం. 

భుజింపకుండుట, ఉప వాన! వతము. 

ఆ (బవ్మా చర్యమునకుం బరమాయు వుపవాస్కములకు( జి_త్సళుద్ది 
' యిట ax 

ఫలజలంబు, లావారించియునికి కాధి రాజ్యము ప త్తం, భవతతకు 

దివంబు ఫలము లధివ ఆను. 1-148: 

ఉపవాసి (నం, విణ. న్. నీ. న్.) 

ఉప వాసము చేయునా.డు. 

సీ భృగుతుంగ మను మవో[వాదమ్మున వాసర తయ ముప 

వాసియె దివ్మా సథంబు పాపంబు దెజుంగు. ఆను. 2-36" 

ఉపవిలోకనము నం. వి. అ. న. 

చూచుట. 

& (దొపడియున్ సుభ |దయును దక్కటి కాంతలు [భాగ్భపు త్త 

పౌ, తోపవిలోకనోత్సవము నొందుదుర, ఆశ, 2-108 

ఉపవిష్పుండు నం. విణ. (అ. ఆం అ.) 

కూర్చున్న వాడు, 

వ. నారదుండు ...ఏతెంచిన నెల్లివారలుం (బత్యుత్రాన _పణామంబి 

లాచరించి సుఖోవవిష్టుం జేసి పరి పేస్టించిరి. 

శల్య. 2.218; ఆభ, 2.68 

ఉపవీతము సంక వి. అ. న, 

ఎథమబు జము మీదినుఆ కడి ' కుడ్రిచేతి . |డిందుగా. (వేలాడునట్లు ధరింపంబడు. 

"-శవీ జందెము, A 

జీ 
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సీ, ఉరగాతగకములై న యుపవీతములు హోర్కములు నంగదంబులు. 

బొలుపుమిగుల సౌ పి. 1-95 

ఉపవేశనము సం. వి. అ, న, 

ఉప వేళము=కూర్చుండుట. 

సీ, మణిపామసర్యంక మహితోపవేళను, నురుచిరాభఠణ విన్ఫురిత 

గాం తు, శాంతి. 2-8 

ఉపవేశము నం, వి. అ. పుం. 

కూర్చుండు ఓట, 

చ. = = ఉప వేళ నిక్చలత( జాచినమే లఖిల| పియంబు గన్. శలన్హ. 2.281 

ఉపశమనము సం, వి. అ. న. 

1. శాంగము, ఓర్చు. 

వ. ఆమ్మూనులు నాకడకుం జను బెంచి యుపశమన వాక్యంబులు పలికి 

జామవగ్ను్యుతోడం తమయాడినమాటలు చేట వీచి. 

ఉద్యో. 4-858 

వ. పరిడితుండు పరిజీజవాదయుండై తనచేసిన వ్యతి క్రమంబునకు 

సంశాపించి మీకు నువశమనంబునకుమెచ్చి శృంగిశావంబునకు 

వెజచి, ఆది. 2=101 

2, శాంతి. 

వ, అట్లు [కోధోపళశమనం బాచరించుసమయలఅలబున, (దోణ. 2.165 

శి, ఊణిట, 

వ అని చెప్పి యిది యుపశమనవకారంబు నీతి యెజింగిఈచెద 
నాకర్ణి ంపుము. శాంతి, 8-85 

4. ఉడుగుట, విరమించుట. 

వ, సవా(సపాదుండు రురునకు నర్పఘాతలబునం దుపళమన బుద్ది 
పుట్టించె ననినం | . ఆదీ, 12158 

ఉపశమము సం. వి. అ. పుం. 

1. ఉపశమనము, శాంతి, 
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శే అట్లుగావున నెటి(గింపు మఖిల కార్య్యజాతమును జి త్తతాపోవ 

శమముగా(గం ఉద్యో, 2-60 

బీ, నాళము, 

వ, న్నే వాజంబులయిన మానసదుఃఖంబులు జలంబిల నగ్ని యు వళ మిల్లు: 

నట్టు విమలజ్ఞానంబునం'జేసి యుపళమంబునంబొందు ఆర, 1-22 

రి. ఊణిట,. 

కే, ఆనరుండు, దద్ద యడలి చారుకు భూషితములచేటి, యఖిలజను. 

లకు నుపళమ మావహించేె మౌన. 1-161 

ఉపశమించు సం. ఆ. కి. 

1. శాంతించు, 

వ. ఆని పలికి వారఅకందు మాన్ని యిది యట్ల కాక యొండుదగునే' 

యనుచు. దక్కినవారిచెనయుం గనుంగొనిన చెల్ల వారు నుపళ 
మించిరి. విరా, 5-814 

వ ఊటడిల్లుం 

వ, ... ఎవ్వరు నేమినేయుదుకు కాలవళంబున నవళ్యభావియొనది' 
యయ్యు నుపళమింవుమని పలికె. (స్త్రీ. 1-186 విరా, 2-48: 

“లి. ఆడంగు, తొలగు, నశించు. 

వ, నీవు ధ ఠాగ్రధరశ్చవిదుండవు నయానయజ్ఞుండవు నాకుం [బజాగరం' 

భొనర్చు చున్న సంతాపం మిపశమించునట్టు భవద్యచ సామృతంబు' 

వాయుల్లంబున వెల్టిగొల్పుము. ఉద్యో. 2-80 

ఉపళమించుకొను అ. [కి 

“ఓ ఊబటచెందు. 

వ, తన్నుందాన ఉపళమించుకొనియున్నం గనుంగొని కౌరవేశ్వరుం: 
డతనిక న్నెటింగినవా(డై దుశ్శాసనుతోనిట్ట్లని యె. భీష్మ. 8-187 

ఉపశమితము నం. విణ. (అ, ఆ. అ. ) 

ఇంతివొందింప(బడినది, ఉపళ మింపంబడినది, 

వ. తొల్లి యిట్లు వుత్తగిమరణళో కాతురుండై. న 'యకంవనుండను రాజూ 
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నారదముని చేత మృత్యు పకారంబు దెల్లంబుగా విసి యయువశమిత 

ళోకుం డయ్యెనని విందుము. (దోణ. 2.1533 స్రీ 1-188 

ఉపశమిలు సం. జు (కిం 
రో 

ఉపళమించు, అడ(గ్యు నశించు. 

వ. శారీరదుఃఖంబు లాశ్యుకియాది (పతియోగంబుల ను;ళమిల్లు మజి 

స్వే హజంబులయిన మానసదుఃఖంబులు జల-బుల నగ్ని యుపళ మ్ల్లు 

నట్లు విమలజ్ఞానంబునం జేసి యువళమం౦బునంబొందు. ఆర, 1-22 

ఉపకాంతము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

ఆడ(౧ినది, ఉడిగినది, 

వ. ఇట్లు రా| తియగుట డివాచరంబు,లై న జంతువు లుపశాంతవర్త 

నంబులయ్యొ రా తించరంబులై నవి నంచరింపందొడ: 7. 

సౌప్తి 1-15 

ఉపకాంతి సం, వి, ఇ. స్రీ. 

1. ఉపళమమ. = 

వ. ఆసంయమికి ననేక ధేనువుల నొ5ంగి దురితోవశాంతి యొనర్చెం 

శల్య, 2-164; శాంతి. 1-123 

బై, మనశ్శాంతి. 

శ, చార ధన మిత్ర పు[త కాద్యంబులగు పదార్థముల సంగమునఈ 

జిత్త మల(తంబొెంది, విసివినప్పుడు నిర్మల విపుల తపము, గార 

అంబగు నుపశాంతి కలిమి కనఘ. శాంతి. 5-499 

లి. చేరుచోటు. 

తే. వేదళా(న్తు పురాణ సంవేదితంబు,లై న బహువిధ వగిజ్ఞానములకు, 
నెల్లి నిది నేరుగడచూవె యేఆజులకు స,ము[దమునుబోలె నుప 

శాంతి భదచిత్తం శాంతి. 5-625: 

ఉపకాఖ సం. వి. ఆ. స్రీ. 

శాఖనుండి పుట్టిన శాఖ, చిన్నకొమ్మ. 

వ. గురునందనుండు కో ఛాతిశయంబునం జేసి నిదురవోవక వటవిటి, 

వంబు గలయంగనుంగొనువా(డు తరీయశాభోపశాఖల నానా 
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కాకంబులు నితీనంబు లై. ని దించు చుండ నాలోకించె నయ్యవనర 

మున, సావి, 1.16; శొంలిం 6.199 

ఉపళోధితము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) , 

(పకాళి చిట, (పకాళింపంజేయంబడినది. 

వ అశ్వత్థ వధూ క్మామబిల్వాది భూరువా శోథిశంజై న నిజవూర్యా 

[శ మంబు6 గనుంగొని శల్య, 2-218 

ఉపకోధితుడు నం. వీణ. (అ. ఆ. అ) 

[పకాళి చివనాండు. | వకాళింపంజేయ ౧జడినవాండు, 

ఉ. పాండవవనైన్యనంఘ పరిపాలనసేయు నితండయంచుం గృష్టుం 

డభి షే" నంపదుపళోభితు. జేయ నాధిపతిము,ద్దండశ (బూనితి. 

భీష్మ 9-16 

-ఉపశుతి నం. వి. ఇ, (మీ 

1. శుభాశుభములను గూర్చి పశ్నవేయంగా తద్దేవశా వేశముగల కాలొ 

దుల చ్వారమున(జెప్ప(బడు నుత్తర వాకన్టముం (పనంగ నమయ 

మున 'దై వికముగా వఏనశడు శుభాశుభ నూచకమగు వాక రాము 

ఆ. ఆగ పు న్తకంబు లర్భ్చించి చూచుచు, బరమనియతి మై నుపళు 

తులకు6బోవుచును కుభంబు లావహించుటంగాంచి, చెల(గి యొం 

డొరులకు( జెప్పికొనుచు. [దోణం 2.845 

2. ఉప్నళుతి క ధిష్టానరై వము, 

వ. నిశాసమయంబున నుషకుతి నారాధిచిన( దదీయాధి దేవత 

సీనతక్రంబువలన నీమగనిం గనుదని చెప్పి యనంతరంబు సాకారణె 
పొడసూపిన, ఉరోర. 1-171 

ఉపసంజనితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ) 

వ కశిగినది, పుట్టినది. 

చం ౨. ఆత డచ్చెరువంది పురాకృతోపసం, జనిత విశేష మీ ఖగము 

జానుగ నన్ను నెటింగె దీనికిన్, ఆను 1-155 

ఉపనంహరించు సం. స. (కి 
1. సంవారించ్కు నశింప/జేయు, 
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వ, ఏమనుసనంధించిన పనికి నీకు భయం బేల చతుర్విధ భూత కోట్ల 

నుపనంవారింపు మనిన, [దోణ. 2=175 శాంతి. 4-206 

వీ అణ(చు. 

వ. స్వామీ కోపంబుపనంవారింపుము.శాంతి. 5441; (దోణ. 2-165 

లీ, మాను విరమించు. 

వ, ఇటు బహు పకారంబులం బోరుచు. (బొడ్డు (గుంకినప్పుడు గణం 

బుపనంహరించుచు రేపకడ దొడంగుచు. ఉదో్యో. 4-330 

శ. నివారించు మరలించు. 

వ. అగ్ని భట్లారకుండు నిఖలలోక వ్యా ప్పంబై న తనళేజోమూరర్తి 

నుపనంహారించిన. ఆది, 1-189 

వం నిజవిశ్యరూప పవంచంబు నుకోనంవారించి. ఉదో్యో. 8.411 

'ఉపనంహారము నం. వి. అ. పుం. 

'ఉపనంవారించుట. మరలించుట, నివారించుట (వ్యతి. (పయో*ము) 

వ, ఏను మేలుకాంచి సంతోషించి తనగ్చిం త న్వరూపంబును [జయో 

గోవనంవోర | పకారంబులును జి_త్తంబున నిలిపికొనుచు. 
ఉదోో. ఉరీ 10 

ఉపసంహృతము వం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఉపరసఆవోరము చేయ (బడినది. వారింప(బడినది, నళింపంజేయ/బడినది. 

క్ సంజనిత నము పన ౦వ్భృాతమద నా, ఆను. 1. 887 

+ఉపన కము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

పొదువ(బడినది, కూర్చుంబడినది 

ఆ, రధికభూపణముల రళ్ళుల( శేతనచ్చత చామరోపన కమణులు, 

రుచులనుభటహేతిరోచుల( బవలింటి, దివియచందమయ్య దినళ 
రుండు కర్ణం 1-62 

+ఉపనసుందు.డు సం. వీ. అ. పుం, 

ఒక రాతసుండు. నుందుని తమ్ముడు. 
చూ. చరిత్రశై. 'ఆది. 8-95 మొ, 118 వణకు; ఆను, కీ-శీ2ర5 

చూ. సుందు(డు. 
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ఉపసేవ నం.వి ఆ. త" 

ఉప పవేవనము, 

క, సారమతి. జేసి మానన, శారీరరుజావళులకు నతతంబు. |బతీ, కార 

ములు నేయచుండు దె, యారంగ వృద్దోవనేవ నావధ సేవన్. 

సభా. 1-కికీ నభా, 4-265; ఆర, 8.822: 

ఉపసేవనము నం. వి. అ. న. 

సేవించుట, పరి చర కిచేయట. 

వ, వృద్దోప'-నేవనంబును ధరశ్చినం వేదన: బునుం గలవాండవని నన్ను నీవ. 

చెప్పిలివి. ఉద్యో. 4=కిర; శాంతి 5-46: 

ఉప"సేవి సం. విణ. (న్, సి న్.) 

చేవించువా(డు. 

సీ నీవు వృద్దజనోవనేవివి ధర్మనంవేదివి తెలియంగ వినుము, 

ఉద్యో, 4.29: 

ఉప'సేవితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 

చేవింపంబడినది, 

' ఆ. జనకువిడిచి యిట్లు నని సిద్ధ చారణ, సముర యోపనేవితమును* 

యోగ, నేవనార్హా విధమ. వై వెలుగొందు కై ,లాసశిఖరితట మలం. 

కరించె, శాంతి. 6.326 

ఉపస్థము సం, వి, అ. వుం. న, 

(స్త్రీపురుషుల రవాస్యావయము. 

వ, వాక్చాణిపాదపాయూపస్థంబు లమ కశ్మేం దియంబులును. 

శాంతి. 2-2505+ 

ఉపస్థానము సం. వి, అ. న. 

| డగ్గజుట, దరింజేరుటం 

వ. ఆవ్విధం బద్ధివ్యా(న్ర్రృవిలానంబుగా నెజింగి పాద పశాళనోవస్పర్శ, 

నంబు లాచరించి యమ్మ హోరగంబుల కువస్థానంబునేసి వెదవిదు 

“అగు నమ్మావోత్ములు హత రు దీయంబు జపియి. చుచు. 

(దోణ 2_872: 
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2. ఉపాసించుట, ధ్యానము. 

వ, ఆయ్యరదంబు( బూజింపం బురోహితు నియమించి తదీయమంగళ 

విధారానంతరంబ తాను నర్చించి కృత పదకిణుండై (పణమిల్లి 

భాస్కరోపస్థానం వాచరించి సవినయంబున శలు్యునారోవాణంబు 
సేయుమనుటయు కర్ణి. 1-317 

8. అనుసంధౌనము, స్మరణము. 

క, వ్యాసమవోముని లోకహి,శాస కిని శివునివిషయమె పఠ్యముగా, 

జేసె నువస్థాన మొకటి, యాసమధిక పుణ్యవాకృయము విను మధిపా, 

ఆను. 5-408: 

ఉపన్నర్శనము సం. వి. అ. న. 

1. ఆచ మనము. 

వ. అతడును భాద | పతాళనంబు నుపన్సర్శనంబు నాచరిరిని. 

[దోణ, 2.889; ఆశ్వ. 3-187; ఆళ్యం 4-79" 

2, స్నానము. 

తే. సుందరి కావాదంబునను దగ(గ,. నకృదుపస్పర్శవము నేసి చారు 

మూ ర్తియై జనించు. ఆను. 2.176" 

ఉపస్పర్శము సం. వి, అ. పుం. 
ఆచమనము, స్నానము, 

తే, విను డుపస్పర్శ మిందు జేసినయతండు, వడయువాండు మహిత 

సోమపానఫలము, శల్య, బ£-156 

ఉపహతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కొ టంబడినది. 

సీ ఇన( డతిలోభోపహతమాననుండు దీర్చ, దర్శిగాండు. న్వర్ష ర్- 

2, చెడినది, దూమిత మైనది. 

మ- ... మానుషం,బున కొకొక్కెడ సిర్ధిదప్పిన వగల్ పొందంగ 

రానీక య,వృని రై వేవవాత ౬బుగా( గనుట భూపాలార్గ్యక్ళ త్తం 

బగున్, శాంతీ, 2.167 
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క, కాలోపవాతచేతను.డు, మేలు తరువువట్టునెట్టు. శల్య. 2-868 

-ఉపహతి నం. ఏవి. ఇ, స్రీ 

అడ్డగింత, పతీఘటనము. 

కె చై_వేోపహతిం శేటు మూ(డనొకొ్ళ. కర్ణ. 1.42 

ఆ, దై వోపవాతి నింత, చిక్కు వడితి నేమినేయువాండ, ఆర, 7-262 

-ఉపహతు(డు సం, విణ, (అ. ఆ. అం) 

చెడ గొట్ట బడినవా(డు, దూషితు(డు. 

వ మంవబుద్రియు లోభోవవాతుండునునయి దురభిలాష-బుక దురో 

ధను. డింత సేసి, ఉదో్యో. 2-198 

-ఉపహారము సం. వి. అ. పుం, - . 

1. కానుక, 

క. గురువు*కు మాజువల్కుట., జబొఠసిన కల్మపషము పాసీపోవునతనికిం 

బరితోషముగా వినయపు, వెరవున నువవోరమిచ్చి వినతుండయినన్. 

శాండది. 1-3111 విరా, 1-808 

2. కానుకగా నిచ్చు దవ్యుము 

వ. పూజోపవోర (పముఖ వి ధానంబుల నర్దేవు నారాధించుచుండి. 

కర్ణం t-296 

$4, దేవతాదుల కిచ్చు బలి 

సీ అభవు- ఆ-వా| శయించి యత నికాశ్రోగపవోర' మర్పించువా(డ, 

స్నొన్తి. 1-112 
ఎఉపహితము సం, విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కూడుకొన్నది, 

క. అనఘా మృత్యువు నమృతం, బును దేహమునంద కలవు మోహము 

మృత్యు, త్వనిరూఢ మున్నరూపుం, గను టమృతతో్యో పహితము 

గాంగ నెజలుంగుమీ. శాంతి. 56-384 శాంతి. 6-881 

+ఉపహితుండు సం, విణ, (అం ఆం అం). 

కూడు కాన న్న వాడు, 

క, గువాయందు నిపహితమనియడు, మవానీయ।|బవ్యాపదము మహిత 
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ద మతోగీవహితుండగు వానికి న,న్నిహితంబని చెప్పుదురు మనీషి. 
జనంబుల్. శాంతి, 8.409 

ఉపహృతు(డు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

బలిగొనయడినవా(డు, ఆశారార్పణము చేయబ(బడినవా(డు. 

క. ఆప్పరునున( “జెరిగిన నృవు లిన్సుడు భారతరణోపవ్యాతులై పలు 

వుర్ , గుప్పలు గొన(బడి రనికిం, దప్పినవా( డౌక డొకండ ధరనంతం 

తన్. శాంతి. 2-98. 

ఉపొంగము సం. వి అ న, 

అంగమునకు అంగముగా నుపయోగించునంత ర్భాగము, వేదాంగ నద్భళ' 

మైన మీమాలంసాది, ఇవి నాలుగు 1 వురాణము, & న్యాయ. 

శాస్త్రము, 8, మీమాంస 4, ధర్మశాస్త్రము 

"పురాణ నాక్టయ మీమాంసా ధం గశాస్తాగణి చత్వార్యుపాంగాని.” 

క. వగవంగ సాంగోపాంగము,లగు నాలు గు వేదములయు నధ్యయన ము 

పొొల్పున నొక నత్యముతో నెనయగునె యెవ్వియును జోలవము.. 

నత్యః బున్. ఆర. 2-42 

ఉపాంతము సం, విణ. (అ. ఆ. అం) 

1. సమీపమునందు“ది. 

ఊఉ ... కల్చ్పనంత యమహా భము చందవు నొందుచున్ శశా, నీకు(థు 

దాక గ కటమణిద్యుతి విద్యు దుపాం3 శాంతియె, విరా, 3-171 

వి. అ, పుం, 

1. సమీపము. 

క. అంతిపురము చుట్ట అికం, బెంతయు(? గీడంతకంచునెగ్గు తదీయోా 

పాంత చర కుబ్బ వామన, కాంతాదులతోడిపొందు నలిమిభట్లుశకున్స్ 

విరా 1-131! 

2. (పక్క, అంచు. 

శీ * ఉ. కౌరవసేన. గోగణము. 7గైకొనిపోవ నంతడు ముట్టి యం,చారసి: 

రాజుంగా నక యుపాంతమునీం :చొలంగించి వేగ. తాః తేరట చోలి' 

యడవడి తీ వళరంబుల నబ్బలంబు. దు,ర్వారరయంబు మాన్ని 
డ 
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ఫశు నర్గము నిద్దైన వెల్చె నార్చుచున్, నిరా. 5-288 

ఉపాంశువథ పం. విం ఆ స్రీ. 

రవాస్యముగా.6 జంపించుటం 

పృధ్వి- ఉపాంకువధ జేసి మధ్యము మదోద్దతుంజంపి, ఆది. ౮.168 

ఉపాంశువు సం. అవ్య. 

రహస్యము, 

వం ఉపాంశ్ముపయోగంబుల థీము వధియించి వారల బలహీనులంకేయు 

దము. ఆది, 5-22; ఆది. 5-108 

-ఉపొవ్యానము సం. ఏవి, అ, న. 

_వధానకథలో వచ్చెడి అవాంతర కథ, 

క. సౌఖ్యంబులు నొందు జగ, | త్పఖ్యా్యాతులు (జెందు( దగ బురందర 

విజయోపాఖ్యానము విన్నను ద. ద్వా్యాఖ్యానము సేసినన్ జనావలి 

కనఘాం ఉదోర్టు 1-212; విరా. 1-4! 
ఉపా 'త్రము సం. విణ. (అ. ఆ. అ,) 

వాంద(శుడినదిం 

క ...ఉ,ద్భ్భృ_త్తత| తీయ ధరోగ్రంపాత్తంబగు తేజ మొల్లంబాకు 

తో(శెన్, ఉదోగి. 4-822; శాంతి. 1-166 

-ఉపాదానకారణము సం. వి. అ, న. 

కారణవి శేషము, (కుండకు మన్ను ఉపాదానకారణము), 

వ, ఇట్లు చరాచరాతగక ంబై_ తేజరిల్లు న శైరు వీతించి ఫాలాతుండు 

[గవామండిత వోగ్రమమండలం బుపాదాన కారణంజుగా విశ్వకర్శ 

గావించిన కవచంబు దొడిగి ళరాసనంబు ధరియించి కర్ణం 1.288 

ఉపాధీ సం. వి. ఇ. పుం 

'చింత, ఆలోచనము, . 

వ, మోజోపాధి (పదంబులను వాక్యంబు లిట్టని యువబేళించె, 
₹ 08, 4-342 

ఉపాధ్యాయుడు సం. వి. ఇ. పుం. 

1. విద్య నేర్పువాండు-గురు(డు. 
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వ ఆచార పరిపాటి యవలంబించి యిట్లు పా ఛ్యాయవరణంబు చేసి 

శాంతి, 6.255 

1. ఉపదష. 
| శ్ర 

వ. మదీయాధ్వరంబునకు నాంగిరను నుపాధ్యాయుంగా వరియింవం 
భోయిరి, అక, 1-492 

.ఉపొనయనము సం, వీ, ఆ, న. 

తెచ్చుట, పొందుట. 

చ. - = కీ ర్రుర్రపా,నయన కృశార్థ సేవకజన్కా శాంతి, 8-529 

ఎఉపొనహము నం, పి. సొ, స్రీ). 

చర్మపాదుక్క చెప్పు, 

మ. నయమిట్లారంగ నాతస తము నుపానద్ద కంద్యముం జూపి. 

ఆను, 8=264 

.ఉపానీతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

తీసికొని రా(బడినది. 

క. ...తత్తాన్లేషపో, పానీత నిరంతర సాం,_దావంద ప్లావితాత్మ వారి 

వార వా థా. ఆశ్య. 1-1 

ఉపాయజ్ఞా(డు సం, విణ. (అం ఆ. అ.) 

ఉపాయము తెలిసిన వా(డు. 
క. ...అన విని వివాంగవిభుం డల్లన నగుచు నీవు వృత స్నేవో,డ్యుండ 

వయి పలికి తే బలి యుండ నుపాయజ్జుండను మవోజ్జ్వల తేజా, 

ఆను, 1-217 

-ఉపాయనము సం, ఏ. అ. న 

కానుక, 

ఉం. ... ఆతనిం, జెచ్చెర( దా నెదుర్కొని వశిష్ట సమాదర'మె యు 

పాయనం విచ్చి తదీయ చిత్తమున కిం వెసలార(గ వాద్య మిచ్చి 
ననీ, శాంతీ. 6-574 

ఉపాయము సం. వి. అ. పుం, 

కేం యు_క్రీ పన్నుగడ, 



1184 ఉపార్దకు(డు 

చ, ...వమి గతి సమ్యగుపాయ నిగూఢ వృ తిమె, నహితుల కప 

భేద్యమగు నా వదుమూండగు నేడు మత్పిశ్యామహులు చరించిః 

రంతయు. (గమంబున నాశెజుంగంగ6 జెన్పుమా.. విరా 1-కీ్మ 

. ఈ రెండు వీళుల తారతమ్యుంబులు, నెణుంగుదు పోరైైన నెవ్వ 

రో ర్రురది నిశ్చాయింత మే "యెందు నువాయంబు( బౌరుషంణు గల. 

వారు గలరు, ఉద్యో. 2.804- 

2. సాధనము. 

తే, ఆతని బొందు నుపాయంబు నంతరంగ, ని|గవాముకా(గ నార్యు 

లను|గహింతు,రు, ఉదోో, 2-827 

తీ, వ ద్దతి, మార్గము. 

క, తనువున పతీగిన యలు౮గుల, ననువునం బుచ్చంగవచ్చు 3 నతిసి ఘర 

తన్, మనమున నాటిన మాటలు, విను మెన్నియుపాయములను 

వెడలునె యధిపా, ఉద్యో. 62. 

4. సామాది, 

తే ఆయుపాయముల్ మూఃఈటికి ననువుగాని, యట్టి పగతుని యెడ. 

భేద మాచరింప,పలయు రం(ధమల్ దగ వేమవలను గలిగి. తత్స. 

రత6 జేయ.జూలు సాధకుల బనిచిం శాంతి, 2-416. 

ఇవి నాలుగు 1) సామము 2) భేవము లీ) చానము శ) దండము 
శాంతి, 2-412 

(వీనితో 'ఉవేత' చేర్చి అయి దుపాయము లని కు కుండు “మాయ్య. 

ఉవీక్ష, ఇం|దిజాలమ.” అనుమూండింటిని జేర్చి పడని కొందణు) 

ఉపార్దకుండు సం. విణ. (అ. రికా. అ.) 

కృషి వాణిజ్యాదులచే జీవించువాడు. 

ఎలి, యిజ్జ్ఞపరుండు రతకు(ండు నుపార్జకుండు, వ్మిపళుుళూషకు(డుగాని 

వ్శిపరాజ్వ వెశ్యళూ దులు దిక్కటి వాని నెట్ట ధరాముల( జేసి: 

రని నధర్మ పరుల, శాంతి. 5-461. 

ఉపార్షనము సం, వి. అ. న, 

గడన, సంపాదన ము, 
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వ. శావున నర్జోపార్టనంబును బ ధుమిత పరితోషణంబును భూవతు- 
లకుం బరమ పురుషార్థం బదియునుం గాక, శాంతి. 1-68 

ఉపారించు సం. వ. కిం 
జ 

గడన, సంపాదనము. 

వం పార్టివు లర్థంబు లుపార్టించి పర్ద నా్య్రదులగు నాదిత్యుల నధ్వర. 

(కీయా జాతంబునం (బీతులంజేసి, శాంతి, 1-65. 

లే, యథ ముపార్టింప( (గొత్త సెపగునె నాకు, శాంతి, 2-146: 

స్కీ ఐహిక నుఖము లుపార్టింపవలసిన వారికీ, 

ఆను 5=8ి70; అ ళం 1.68: 

ఉపార్ణిత సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

సంపాదింపంబడీనది. పొందంబడీనది, 

సీ, మునుమును పుట్టిన, సుతుడు ధరగిము పద్ణిజునకు 'దాని=తే- 

' పాక సంపద నుమతు లుపార్టి *గ ను,పాననము చేయుదురు తియ్య 
పంటి పరుస్క మాదరించితదుపచార మాచరించు, వెరవుగల యట్టి 

జనముల విధముదో(ప ఆను. ర5-424. 

ఉపార్ణితము సం. విణ. (అ, ఆ. అ. 

గడింప(బడినది, సంపాదింప(బడినది, 

లో 

ఉ. అర్జును డ్రైననేమి నురలై_నను నేుగు విద్వివచ్చిరో, పార్షితమెన. 
గోధనము( బట్టితిమి. విరా. 4-188 

ఆ. ధర్శ లబ్బమై న ధనము పాతిక యే), అహుళఫలము నిచ్చు బాప 

వృత్త్యుఃపార్టితంబు కోటియెన నిమృల మండు, చదానశాన్త, 

విదులు మానవేం[ దం - శాంతి. 5-49. 

ఉపాలంభనము సం. వి. అ. న. 

నిందించుట, ఆేపించుట; 

వ శికుపాలుం డుపాలంభనపరుడయి యధోతజు నాచషేవీంచుచు.. 

ధరన్రిరాజున కిట్రనియె,; సఖా, 2". 

75) 
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ఉపాలంభించు నం. న. (కి. 

నిందించుట్క ఆచేపించు. 

వ ఏను గర్కోటకుండను వాండ( గరగ్చవళంబున నొక్క | బహత్షబుషి. 

నుపాలంభించి తచ్చాపంబున నెక్కడం గదలనే5కున్నవాం౦డ. 
ఆర, 2-239 

ఉపాశయము నం. అ అ, పుం. 

క్ష పావు, ఆండ, ఆశయము. 

చం (పకృతియు బుద్దవవాంకృతులు భావము భూత చయంబు నింది 

య్క [పకరము, చేశ వా భవదుపాశయ ఇావిత వ ర్రవంబులు. 

శాంతి, 4_288 

2. మోత, ఆపృదము, 

చ. సుమహదుపా శయ_పమద శోఖిత విళ్వజగ న్చభు (వశా. 

శొంటి 4.426 

“శీ, ఆధారము 

క = అన్న ౦బునకు నోలినటు గాక, యది (పాణ మండు మవోత్ములు 
య 

గావున, దాని. జట |పాణదాననమము -తే_ విను నిశీపించి 

త -ఈశ్వాక మునకు కుల ము పా శ్రయము చం దుకు, బుటం బటు 
టట 

వయ్య, జలము చం[దు*డు గాడ యూషధులఅ (లోచుం గావ 

యు త్తమ మన్నంబుకంచ జలము. ఆను. 2.405 

ఉపాకశితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఆ|శయింప(బడినది, ఆళి. చినది. 

పం ఇట్లు త్రమండై న విపుండు త్రము మం(తో పా శి ంబులగు విహిత 

కరగ్ణింటులు నడపుట రత్ని కాంచన సా గణ్యంబును ; బోలె నున్తు 

త్యంబై యుండు, శాంతి, 1.72 

ఉపా[శితు.ండు సం. విణ. (అం ఆ. అ.) 

ఆశయించువా(డు, అండ(కేరు వా(డు, 

మ విలసచ్భాయ నుప్మాళిత. (పతలికిన్ వి శాంతి గావింపరంగా౧ గల 

యీ భూజము వంటక ట్రియల కై ఖండింప(గా నేటికిన్, 

విరా. 2.136 



“ఉశపాసితుండు 1187 

ఉపాసనము సం. వ, తు నం 

మననము, ధ్యానము, 
ర్ పరతత్మోపాననత,త్పరుడై. నంకీణ కామ థావతనున్నం, బురుము 

నుఖ మొందు వృద్ది ం,బొరయుచు వపు వమృతకిరణుం బొందిన 

మాడ్కిన్. శాంతి. 5-191 

ఉపొనించు సం, స. కి, 

1, సేవించు, కొలుచు, 

ఆ. తత్సమీపమునకు ధర్భునందనపుఠ్కస్సరత నరిగి తొలుత సకల 

మునుల (బణతి. 'దెలచి కదిసి బలసి యుపాసించి, రన్న దీశనూజు 

నధిక భక్తి, శాంతి. 2-136; శాంతి. 4-274; శాంతీ, 1-2 

ఓ. ఆచరించు. 

వ, ఎవ్యరు ధర్మంబు నెడ ననూయ సేయుదు "రెవ్వరు దాని మపా 

సింతు రెజీగింపు వారివారి పెందుగతులును వినవలతుం జెప్పు 

శ, పూజించు, 

కుంతీదేవి గొడుకులుం చాను నమ్వి|పు (పీతి నుపాసించు. 
ఆది, 7.2 

4, ధ్యానించు. 

ళ, అని పలికి దళశరథా గసూనుండు చానును దమ్ముండును నుప 

వసించి దర్భశయను(డై_ జలధీం[దు నుపాసించుచున్నంత సము 

|దుండు. ఆను, 7-48 

ఉపాసికము సం. విణ, (అ. ఆ. అం) 
త డుప(బడినది. 

సీ, _...థగుం డధిచేవత యగుతారం బెజకు. చేనియ నుపానిక్రమైన 

భ_క్తము. ఆను. 2.3178 

ఉపాసితుడు సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

"సీవింపయిడిన వాడు, 
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వ. ...మవోధ్య్వర | పముఖ ధరగశగార్య ధుర్వ్యులును సముపానితార్యు. 

లును దయావిభేయలు నగు పాండ వేయులు. ఆశ, 1-2. 

ఉపాస్తి సం. వి. ఇ, స్రీ. 

1, ఉపానన, 

వ, మజునా( డరుణోదయంబునం గృష్ణుండు కాలోచిత కృత్యములు? 
నిర్వర్తించి నూరోపా_స్టినేసి యన్న నమాశాథనం బాచరీంచి. ... 

ఉద్యో 3-180; అశ్వ. 8-110; ఆర, 7.867 

2, నేవ, పూజనము. 

వ. ఇట్లు |దుపదుండు [దోణుచేశ విము క్రుండయ్యు(గో పపాళబద్ధుం- 
డయి యప్పరిభవంబునకుం బతి కారంబు సేయ సమకి ట్టి (త్రాహ్మా 

ణోపాస్తి సేయుచుండ. ఆది. 6-9} 

ఉపాస్యమానుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

కొలువ(బడుచున్న వాడు, సేవింప(బడుచున్న వాడు, 

వ ఇట్లుపాస్యమానుండయి చండ కౌళికుండు బృవాదధునకు మెచ్చి. 
సభా. 1-189 

ఉపాన్యు(డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉపాసింప(దగినవా(డుం 

శే, భక్తవత్సల పరమాత్మ పరగశ్దవేత, సర్వభూత మహేశ బుక్సామ' 

యజుర్కుపాన్య సాధు నంరశతణపర విహార, 

. ఆను, 1-శి40; ఆ[క. 2-175 

ఉపేందుండు సం. వి. అ. పుం 

1 విష్ణువు, 

1) ఇంద మపగతః అనుజత్వా దుపేం[దః- ఇందునికి తమ్ముండు. 

గనుక ఉపే (రుడు, 2) ఇంద రతణాయ దత్సమీపే స్థితాం 
ఉపేందః- ఇం దుని రతీ చుటకై. ఆతనియొద్ద నున్న వా(డు గనుక 

ఉపేందు(డ + కీ, ఇం|దలో కా దుపరి తిష్టతీ తి'వా ఉ పేం ద౪- ఇంద 

లోక మన కేం చె లోకమునందుండువా(డు గనుక ఉచేం దుకు, 
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సీ == + [కొంత్తి యువేందుని యందును నర్భ ంబునందు లోభ మును, 

శాంతి, 5.602 

2. కృషము(డు, 

ఉం ++.ఉవేం[దుని వొ|శిత వత్సలున్ వినిర్దూతకలంకు. 

ఉద్యో. 2.980 

ఉపేక్ష సం. వి. ఆ, స్రీ. | 

1. అ|శద్ధ, 

సీ, దేవి యుపకయచూవె యూయమకు నిప్పాటు వచ్చుట యని 

. | పందువారు. విరా. 2-147 

వీ, నిరసనము. 

ఉ ఇప్పు డువేక్షసేసి కృపయేమియు లేక విహీశవృత్తి వా, రొప్పమి * 
బొంద(6 జూచు టిది యొపునె యింతట సంతసింపరాదు. 

ఉద్యో. 1.871 

శి, ఉదాసీనత్యము, తగులులేకుండుట. 

క. నరనాథ నీ వుెవీజశా పరు(డవయికం గౌరవులక పాండవులక కా,దర 

యంగ భూ పజ కెల్లను, దురితం బొనరించినట్ల తుది గీడు నుమీం 

ఉద్యోగ. 8-268 

క, విని కాలవేది యగు న్కవ్యనజాతు(డు నియతినగు నపస్థకు( దల 

పర జన దన్యథాత్వక రణం, బని యూహించుచు నువేశ యాత్మ 

నొలయంగన్. మౌన, 1-11 

శీ, ఆస క్తిలేమి, 

సీ నియత ధర్మము నీవు నిళ్ళంక నడపుము, (పియము న|పియము 

నువేక్ష(గూర్చు. శాంతి. 2.210 

ఊఉ పేకకుండు సం, విణ. (అ. = టీ-కా- అ.) 

1. ఆళద్ధ చేయువా(డుం 

చం, ఆతని జయించునంచు మన మర్జుకు నెంతయు నమ్మి యుండగా 

నితండును నంగరంబున నువేశకుడయ్య వృకోదరుం డెకం, 

డ తటికి. జొచ్చి దోర్భలము చా(పకపోరెడు నేమినేయు న్యాకిత 
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న్ని వీతనిం దడవ నేటికి. గయ్యము జోలి మా నెన్, 

భీష్మ. 2-7; నభా, 2-146: 

2. ఉదాపీను(డు, 

సీ ఆ సభ( తాంచాలి గాసిసేయ(గ నుెవీ, తకు డయి చూచె. 

దోణ, 5.879, ఉద్యో. 3-40: 
ఉపికించు నం, స. కి. 

1. అ శద్దచేయ, ఒప్పరికించు, 

వ. ఆన్నదమ్ములు దమతోనం బోరం గృష్ణుండు వారింపక యుపే. 
తీంచె( దనచేశం జక్కంబడచా యని యజ్ఞ్యలై న జను లాడుదురు, 

ఆది, 2.220: 

2, మాను. విరమించు. 

సీ సమర మువితీంచి శాంతిమె నుండెద, నడచి పాటికి. 

భీష్మ. 8 -895* 

కీ. విడుచు, త్యజించు. 

క, వాయునుతు( బనిచి నే(డటు, నేయింపక తక్కితేని( జెవ్పెద విను 
. మేం(ాయోపచేళమున నీ, కాయ మువేతంతు(జుమ్ము కౌరవ. 
నాథా, సొ్తి. 2-88; శల్య. 2-166. 

శ నిర్ణ త్యుము నేయు, 

కం చారుకు( డిట్లనియె మవో వీరు నువే&తీంపందగునె వీనిని మాయా, 
(పారంభు నుపేజింప ర్కపార పరా కములు పోర (వాకృతు- 

నయినన్ ఆరం 1196: 

ఉపేజీశము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఉపేషీంప(బడినది, 

క అహిత వృద్ధి యువేజితంబగుడు నల్ప,మగు మవోవ్యాధియును 

బోలె నదియసాధ్య,మయి యుపేతకు నిర్మూలితాత్ము. జేయు 
గాన పాండవ, శ్రీ) యు సపేశ్యుంబు గాదు. సభా. 1-145 

ఊపేకితుండు సం. సిణ. (ఆ, ఆ అ 

- ఉఈవేతింపంబడినవాండు, 
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వ. విశ్వామి,త పౌ తుండైన పరావను వను రాజు దుర్వినీతుంజై గర్వో 

(దేకంబునం బరశురాము నధిక్నేపీ చి రాజులకు వెలచి డాంగియున్న 

వా(డవని వళిన్న జననన్నిధికిం బలికి బాలవృద్ధ భావంబున నువే. 

దీతుల్లై యతనిచేశ మున్నుచావకయువ్న [పతర్ణనాదుల నుగ్గ 
చూ ౧ a 

డించి. శాంతి. 2-84 

(ఉవేక్షీతులు జూ వదలి పెట్ట (బడినవారు) 

ఉపేక్యిము నం. వీణ. (అ. ఆ. అ) 

ఉపేతీంప(దగి ది, 

"త్త పాండవ క్రీ) యు పేక్ష్యంబు గాదు, నభా. 2.146 

ఉపేతము సం. విణ. (అ, ఆం అ.) 

కూడుకొన్నది. 

మ, వాదయా వ్లోది చతుర్థ మూర్జిత కథో పేతంబు, విరా. 1-7 

ఉపెతు.డు సం. విణ. (అ. ఆం అం) 

కూడుకొన్న వాడు. 

వ. నీవును ధగ్మంబు విడువక యధర్మో చేతులై న నీ కొడుకుల వలని: 

_ వతపాతంబు విడిచి ఆటంగు సేయుము. 

ఉదో్యం 2.88; శాంతి. 6.466; 

ఉపేయము సం. విణ. (అ. ఆ. ఆ) షష 

ఉపాయముచే సాధ మైనది, పొంద (దగినది. 

వ విరోచను మహానుళావంబునంవేసి యోగ సాంఖ్య రూపోపాయ 

[పశారంబు దో(చె. బనంవడి తదుపేయ బగు వెద వేద్యంబును 
} 

న ద్దేవుని కరుణా విశేషంబునం బతిభా సించె. శాంతీ, 6-140: 

ఉపోద్నలకము సం, విణ. (అ, త్రికా. అ.) 

బలపణిచునది, (ధువపణ చునది, 

ప. కురుపతి యశ్వశ్ఞామ కభిమేకంబు సేయించిన నా కృ పాచార్యుం: 

డును,. గృతవర్మయు గురువుత్తు) నుత్సావాంబునకు | పోద్భలకం 

బగు నుద్యోగంబునం బొదలిరిం సౌవ్రి, 1-ఊ 
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ఉపోద్బలము నం. వి, ఆ. న. 

తోడా టు ఊత. 

వ, చేడు శిఖండి చందంబు వింతయయి యున్నయది, నరినంద నుండు 

సమయా టకు సమయ. బైన వై పదతోత్సావాంబున నేచి పలిశెం 
గావలయునని యూపాంచి యుపోన్చలంబుగా నతని కిట్లనియె, 

భీష్మ, కి. లిలవీ5్ 
క్క అతి తీవమెన నీదగు,వతిన కుపోన్బలముగాంగం బరంగిన 

ధిరో ద్దత పాంచజన్యరవమున, ధృతి దూలకయున్నె కురువితికి 
నిం దసుతా, దోణ, 2-283 

ఉప్పతిల్లు అ. కి. (సం. ఉత్సత్. |ప్రా, ఉవృత,) 
కలుగు, పుట్టు, సంభవించు . 

చ, గుణమున ల_నకంబునను గోటి యుగంబునంగేలం చారఖీ;మణముగ 

నుప్పకిల్లి రభనంబున రేగిన మాడి. దీ|వమా,ర్గణ నికరంబు 

లొక్కాట నరాలిబలంలుల( గప్ప. విరా. 85-50 

ఉప్పరము వి, 

ఆకాశము, 

వ, ఆది వ్యా(న్ర్రంబు కల్పాంత జ్యలనంబునుం బోలె నాధీల జ్యూలా 

మాలా కరాళంబై యుప్పరంబెల్లను దనమయంబుగా నిగిడి, 
| సౌ_ప్టి. 1-66 
ఉప్పరవీథి వి. (| ఉప్పరము వీథి) 

అ ౪౯ాళమార్షముం 

ఉ. ...రథం, బుప్పరవీథి. దోలికొని... 

విరా, లీ-176; విరా. 5-98; ఫీవ్మ. 2.90 

ఉప్పలవాయి దే. వీ, 

బొటన వేలికిని చూపుడు |చవేలికిని నడుమ నుండు శోటు. 
తే, వలశేలి యుప్పల వాయి వైతృ,కంపుం దిర్భంబు తర్పణ. శార్య 

మునకు, ఆశు, 4-118 
| ళో. అంగువ్చస్య చ యన్శధ్యం' పదేళిన్యా చ భారత 

తెన పి|తాణి కుర్వీత సృ ఒ౬పోన్యాయత:ః. 

'౦.ఛా ఆను, 1-61-110 (నిర్ణయ) 
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ఉప్పళించు దె. స, కి 

ఉప్పరించు, వై కెత్తు (మల్లయుద్ద కియా విశేషము) 

తే ...నీసాన( బట్టియు నుపష్పళించు, విరా, 2-15 

ఉప్పు దే. వి. 

లవణము, వష) డసములలో నొకటి, 

శే. అరులు మనమీ(ద నురవడి నరుగు దేగ,నేము సిడిముడి పడుచుండ 
నిట్టు లనుట, యొప్ప దురిసిన పండుల నుప్పు వెళ్లై,దరయ దీ కి 

నిన్ను నేమందు అార్ద, (దో. 5.858 

కప్పొంగు చే, అ. కిం 

1. మిక్కిలి నంతోషించు. 

క, మన్నన కుబ్బక యవమతి, ' దన్నొందిన [సుక్కంబడక ధరణీకు 

కడన్, మున్నున్న యట్ల మెల(గిన, యన్నరునకు శుభము 
లొదవు నాపద లడ(గసన్,. విరా 1-188 

2, అతిశయించు. 

మ. బొమలల్క-న్ ముడివడ్డ రౌదరన ముప్పొంగం దనర్చన్ భుజా, 

[గము లిం 'ెవ్వండు నాకు మాఅనుచు శార్యస్ఫూ ర్తి ళోఖిల్ల. 
ఉద్యో. 2-188 

ల, మీక్కిలి పొంగు, మీదికి ఉబుకు. 

సీ కాగిన యెసరుల కరణి బొరింబొరి శరనిధు లుప్పొంగి పొరల. 

బడి యె, ఉదోం 4-116 

ఉబ్బు దే, అ. కి 

1, ఆతిళయించు, విజృంధించు. 

ఉ. అప్పుడు రెండు సైన్యములు నావావశేళకి నుత్సహించి వె.ల్లొ 
చ్చె( జెలంగి యిచ్చిన సముద్ధతి. భీష్మ. 1-146 

మ. అరులం గీటడ(గించి పొండుసుత సైన్యం బుద్బి వై6 (గమి్మినం* 
శల్య. 1-802 

శే, ,..వీరతతికి, సంభమము వుట్ట సంళృతో తాహలీల్క నుద్బి భూత 
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భేశాళంబు లోలనాడ, నిట్టలంబగు నెత్తురు శేటు వఅతె 
|దోణ. 1-146: 

2, ఉప్పొంగు, చిరుగు. 

క, అడవి దరికొనిన పావక్కు వడ వున ఖీముండు గెరవవ్యూవాంబుం,. 

బొడినేయుచు. బేర్చెం దన, యొడలు మనము' నంతకంత కుబ్బాచు 
నుండన్. ఫీష్మ-. 2220; విరా, 8-192. 

3. గర్వించు. 

కం తను లోకము గొనియాడంగ, విని యుబ్బ(డు నజ్జనుండు, 

ఉద్యో 2.48: 

క, మన్నన కుబ్బక యవమతి, దన్నొందిన (నుక్కంబడక ధగ ణీకుకొడన్, 

మున్నున్న యట్ల మెల(గిన, యన్నరునకు శుభము లొదవు నాపద 

లడ'గున్. విరా. 1-185: 

చ. గజిబిజి లేక యుబ్బక యఖండిత కార్యము శ్ర వీర్యమున్ * 

భుజబలముం బొగ డ్తవడ, భీష్మ, ల రఫ్: 

4. ఉత్సావాపడు, వేడుక వడు, 

చ. ...కుల విశిషని నువతు వృద్దు నార్యు థీ మృ్మని నెళళొల్చి చన. 
న్! అ 

లకు ముఖ్యు(డ వీవని యుబ్బంజేసి యీ,నున( దలపెట్లి చంపి: 

కొన(జూనె నుయాధను( డింతనేమగున్. ఉద్యో. 4-207 

కవి రాజవిరాజితము := ...మునియెన మవోత్ముని(గని యుబ్బుచు. 

సాత్యకి యేమని తుంచె శిరంబు, స్రీ. 2.181; దోq. 1-146: 

న్. నంతో మించు, ము రియు, 

వం ధృష్ట ద్యుమ్నుండును [దోణులం దొడరం బడసితికని యుబ్బుచు+ 

"వెడలి థీస్ముం దలవడ(గంటినని పొంగు శిఖండి దోడుగా రాజశాన 
నంబు నిర్వర్తించె... - ఉద్యో. 4.210 

ఆ కౌరవులు | పకంప గాఢ విస్మయులై రి పాండుసుతులు వారి' 

ఐలము నబ్బియార్చి సంకు లొ త్రి రాజలంబుల నమ్మ వోత్ను( 

దృ స్రుజేనె నర్జునుండు, సీపు. 8-480 
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6. విబృంభఖించు, చెల రే(గుం 

ము, ఆరులం గీటడగించి పొండునుత వైనం బుబ్బి వై [గమ్మినం?" 

గురుభూనాయక నేన నొచ్చి కలయం గూలెన్ ధరన్ గుంవులై. 

శల్య. 1-808 

చ. ...మనంబు విక'మో,త్సనమున నుబ్బగా.6 బళువు(. జంవెడు 

చాడ్పున( జంపువేడుకన్. స్రీ 1-162: 

7. పొంగిపోవు. 

క, ఇందటి( జంపితి నని య్ముబ్బం దీఅద [దువద త నయపట్టుల నఖభిమః.. 

న్యుం చెగటార్చితి మఅ(దుల, నందణి (మింగితి విభూతియన 

నీ కెద్దీ. (స్రీ 1-128 

వి, 

1. ఆధిక్యము. 

వ. ఆప్పాండవ "కౌరవవై న్యంబులలో నెయ్యది యుబ్బు గలిగియుండా 

నని యడిగిన సంజయు డతని కిట్లనియె, థీష్మ. 1-187 

2. ఉత్సావాము. 

చ. =... నెమ్మనములన్ రణకొతుక మావహిల్లు నా,ననమ లు దోవ 

దర్పవచనంబుల సేనకు నుబ్చొవర్చుచున్ . శల్య 1-78. 

క. నిను దలపడ( జూచిన యీీతని యేడ్రెజ మంటసొర(గ( దలంచు 

మిడుతయు,బ్బున కెనమై నాకుం, దోంచినయది మందింపు మితని 
శిత విశిఖములన్ కర్ణ, 2.348. 

8. విజృంభణము. 

ఉ. పాండు నృపాల నందనులు పావనిమున్నుగ నేచి యవ్హు ఫీ ముండు. 

గడంక మె నడచు చోటికి. జక్కాటిగా (గం (దోచి. యొం,డొండ 

కడంగి నేన తమ యుబ్బున కుబ్బ(గ నన్యవై న్య వేదండ ముఖాంగ 
ముల్ దృణ వితానముగా. గొని నిర్వికారులై. భీష్మ. 1.284. 

వ. ఆయ్యతిరథవర్యుండు లేళ్ళగమిం గనిన బెబ్బులి యుబ్బు దోప, 

నలిశే(గి యందణ నులుమాడిన, [దోణ. 9_78: 
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4. గర్భము, పొగరు, . 

సీ, = ..కృపుని వాయముల శరచతుషయతాడనమున ను,బృడ౦గించి. 

భీష్మ. 1-272 

స్కీ = =.తన్నవ్లు దొడరు రాధా తనూజు,నుబ్బు వాలమ్ము్ములు డెబ్బది 

మూట వారించి. కర్మం 2.168 

“క, సంతోవము. 

సీ మనమున నుబ్బుమై మాట నాలుకకు రాంగడంగిన నాడక కడవి 

కడపి, విరా. లీ=ర్5 

తే, ఏను గలుగంగ నీ కేమియంమి వావానముల కుబ్బుగ నంబోధ 

నంబు సేయు, విరా. 56-114 

క కోపము నుబ్బును గర్వము, నాపోవక యునికియును దురభిమాన 

ము ని, ర్వ్యాపార_త్త్యమునను నివ్తిశాపురుషగు ణంబులం| డు 

కౌరవనాథా. ఉద్యోం బి-8ిలి 

శ్లో, [కోధో వార్ష శ్చ దర్చశ్ళ్చ (హీః నంభో మాన్యమానిశా, 

యమర్థాన్నాపళర్ష్మ ంతి న వై పండిత ఉచన్సలే, 

నం, భా-ఉదో్యోం 82.22 (వావిభ్ళ) 

ఉభయక వి మితుండు సం. వి. 

తిక్కన సోమయాజి విరుదము--అశ్వాసాంత గద్య, 

(సంన్మ్బృతాం[ధ భాషలు రెండింటియందును కవిత్వము చెప్పుటలో 

(వచండుండు-సంస్కృృతాంధ భాషలు రెండింటియందు కవిత్వము చెప్పు 

వారికి మి|తు(డై నవా(డు) 

ఉభయ భష్టు.డు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

.ఇహా పరలోకములు రెంటికి. జెడినవా(డు, 
వ. అజ్ఞానులగు నర్థహీనులు నన్నాాసకాల వివేకంబులేక వేగిరపడి 

అయభయ ్టభష్టు లగుదురు. శాంతి 1-72 

ఉభయము సం, నర్వ. (అ. ఈ. అ.) 
ఓ శకెండు, 
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స్తీ ఉథయ పార్శ్వంబుల నిళఘట లేలొకో చనుదేవు నమదాళి సమితి: 

మొరయ. విరా. 1-86 

2. ఇహపరములు, 

వ, ...అళుభ నిరాననంబును, శుభాధానంబును నొనర్చుచు( (అజలం 

చాలించు భూపతి యుభయలోక సిద్దులం బొందు, శాంతి. 2-265 

ఉను నం. ని ఆ, స్రీ. 

పొర్వతి. 

(1. ఉ ఇశ్యనేన సంబోధ్య మా ఇత్యనేన తపసో మాతా నిషిద్ధ త్వా 
దుమా ఉ- ఓవిడ్డా, మా-వలదు. అని యిట్లు తల్లిచే( దపస్సువలన సి మేధిం. 

పడెను గనుక ఉమ 2 అవతీ త్యుమా రతీంచునట్టి ది. అవ రక్షణే) 

శే. ఉమయు నగ్నియు గంగయు నుండ నన్ను, గారవంబున నధికుని 
గా( దలంచి, చక్కచా పాలి కేతెంచు నొక్కౌ వీ(డు, నంభృత 
'న్నీవాభక్తి వ సంభుండగుచు. శల్య, 2-179; ఆను, 4-8౯5 

ఉమాపతి నం. వి. ఇ. పుం. 

కివు(డుం 

వ. ళంకరుండు రుదుండు భపుండు స్థాణుం డుమావతియను చేళ్ళం 

బర(గు. శాంతి. 8-1<0: 

ఉమియు దే. అ. కి. 

1, నిష్మీవనముచేయు ఉమ్మి వేయు. 

వ, వాని సంవర్తుగా నెణీంగి యజ్జనపతి యతని పజ్జన చనం జన: 

నతండు మరలిచూచి వై ధూళినల్తియు నుమిసియు వేదులు: 

చందంబు భావింప.  అళ్వు, 1-47; ఆను. 4-110; ఆర. 4-31 

బి, (కక్కు. 

సీ, ఉగవిపానలం బుమియుచున్న మహీం దు గడగి నేం ఉవ్యండు 

గాలందన్నె, ఆర, 6-316: 

ఉముక; ఉముకలు చె. ప్ డక 

- తువము, ధాన్యత్యకుు, వడ్ర వై పొట్టు, 
ఓ 
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ఆ. ఉముక దినుచు నిట్టులుండి నీ తొల్లి ంటి, నీలం దలణి యుమ్మలరలింతొ 

లేదొ, యున్నరూవు నెస్పవన్న గార్భ్పథరూప  ధారణై క నిపుణ 

చాన వేం ద, ._ శాంతి. 4.391 

ఊఉ. గాడిదరూపు చాళ్చీ యుముకల్ దినుచుండంగ. జూచి యుల్ల 

నంబాడెదు శుక, శాంతి, 4.396 

ఉమ్మడి దే, అవ్య. a 
| ల ఈ టే 

ఒకే కాలము “యుగవదర్భకము, "ఒక్క? శబ్ద పూర్వకముగా నే దీనికీ 

తిక్కనగా రి (ప్రయోగము, నన్నయ [ప్రయోగము కానరాదు. 

ఓక్క యుమ్మడి, - (రోణ ీ_ -92; (దోణ. 1.1892 

చూ ఒక్కుమ్మడి, ఒక్కయుమ్మడి. 

ఉమ్మ లము చే, వి. 

సంతాపము దుఖము, 

ఆ. ఇంత తలర నేల యెమ్మెయి నైనను, గొమ్మ నలవరించి కూర్చు 

టరుచె, యుమ్యులంబుదిక్కి, యూజటతోడ స్కీ వేగు మనలవలవ 
దింక నిచట, విరా, 2-680 

క, కనకమయ యూపమొప్పంగ, ననూన విధమున నీవు యాగం 
బొనరించిన యొప్పును నిప్పటి నీ, యునికియునుం జాచి నాకు 

నుమ్మల మయన్ . శాంతి 4-390 

ఉమ్మ లించు దే. అ, |కి. (ఉమ్మలము - ఇంచు) 
1. తపించు, దూఖంచ్కు కోకించు 

ఉ. ఆక్కట యేమి వేడ్మపడి యానెడు నానవ మర్టి  దేరంగా, నొక్క. 

నికృష్ణ( బంచుటకు నోపక చెప్పిన దీని నీవు గో,నెక్కూంగం జేసి 

నిన్ను నతిహొన విధాననియు క్ర జేతా, నిక్కుమ యుమ్మలించి 

తిది నెయ్యము కల్ఫియే సఖీ. ఏరా. 2-98 

తే. చనిన నయ్యల నాగయు సం భమంబు, చెచ్చికొని అ" నెటంగని 

శెజ(గు దాల్చి, శాఠళ్యమున నుమ్మలించి పొంచాలితోడ్క నెలు(గు 

'వేలొక భంగిగా నిట్టు లనియె, విరా, 8-155 

౫. విచార పడు దీనత్యము నొందు. అ 

వ, ఖీేష్ముల గాంచి రట్టు సముచిత (పకారంబునం గని యతనిం బరివే 
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ప్రి చి యాసీను లై రప్పు డచ్యుతుం డమృవోత్ము నాలోకించి 

యుమ్ణలించుచు నతని తోడ, శాంతి. 2-99 

“ల్లో, కించిద్దీనమనా భఖీష్మమితి వోవాచ కేశవ” 
సం, PD” శాంతి, 60-12 

లీ. విచారించు ఆలోచించు. తలంచు. | 

వ. వఏిరూపాతుండు విశాలాతుడను నామంబున నావిర్భవించి యా 

u ంథం బధి “మించి దాని నభ్యసించుటకు మర్వ్యుల కాయుర్చుద్దులు 

సొలవనియు మలించి యమ్మ వానీయ తం|తంబు నంశిప రూవం 

బువం బది వేలధా్యాయంబుల వై శాలాతుంబన నిరిగించె. 

శాంతి, 2-208 

ఉమ్మ లిక; ఉమ్మలికము శే. వి. 
1. ఇమ్మహియెల్లను నీమది, యమ్మలికకు( జాల నొచ్చె నుర్వీవర, 

ఉద్యో, 1-107 

చ, *.*,*ఊమ్మలికయు నుబ్బు నాదుమది మందున కై నను లేదు శేశవా, 

శాంతి 4.895 

ర్ మునుముట్ట నెణి(గ (శొద్ధ ౦,బునకుం 7_కొనుట మేలు భూసురు 

నిం గ్ర ;$కొని యరసి కాండనిన నాతని యుమ్మలికంబు సెజచు 

ధార్మికునై నన్. ఆను, 8.182 

2 కష్టము, ఇడుమ్క బాధ. 

సీ, నలుని పిణుంద6 గానల కేగి దమయంతి మనుజులు వడని యుమ్మ 

లిక వడదె. విరా. 2-284 

వ. ఇవ్విధంబున గృష్ణునితోడ( దనయుమ్మ లికంబు లన్నియు [దవ్వి 

కొని థోకంబు వెల్లి గొన, ఉద్యో. $-181 

ఉమ్మ లికించు దే. అ. |కి. ఉమ్మలించు (ఉమ్మరిక -- ఇంచు) 

చ. == (ఫీష్మండెజింగి వారిక్కిట్టను నురలార కాలగతి నాత్మ(దలంచి 

యశా దె మేనిలో,నునిచిన నా(డ( (కాణముల. నుమ్మలికింపకు( 

డించు కేనియున్ . భీష్మ. &ీ-15 

చీ, మ్య త ధర్మంబున( గ్రైకొంటి మేదిని, యుమ్మలికింపక లెమ్ము వత్స 
ఆళ్వం 1-6 
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ఉయ్యాల దే, వి. 

ఉయ్యల, 

సీ ఓవారిసాహరి నుయ్యాల చేరుగా వెనుకొంచు( 'దెరలుచు! బెక(గు 

వడలు. విరా, 8.164. 

ఉయ్యాలచేరు కే, వి. 

వ్. గట్టిన (తాడు, ఉయ్యల తాండు, 

. ఓవారిసాహరి నుయ్యా్యల చేరుగా వెనుకొంచు( 'దెరలుచు, బెన(గ,. 

వెడలు విరా 8-164. 

ఉయ్యల దె, వి. 

ఉయ్యాల, 

చ. నలుండు విమోహరజ్జుల( 'బెనంగి గతాగత కారియెన యు యల. 

యును బోలె నూఅడక యెంతయు( (బొద్దు వినిళ్చి తాత్ము( డై. 

ఆర, 2.78, 

చ. ...సమీరణు(డన్ నఖు( డూంచు చుండగా, నులియుచు మొల్ల. 

గుత్తులను నుయ్యల లొప్పంగ -నెక్కి యూయం దు,ల్లల దళినీ, 

ఆరం 4.188. కులంబు, 

ఉరగశకేతనుండు నం. వి. అ. పుం. 

సర్పము ధ్వజ చివ్నాముగా( గలవా(డు, దురోధను(డు. 

వ వీరలలో నురగశేతనుండు లే(డు. విరా, 4-260; 

ఉరగనివానము సం, వి. అ. పుం. 

పాశాళలోకము, 

వ, ఉరగ నివానంమల నన.కరించు తలంబులును. విరా, 8-286. 

ఉరగము సం. పి, అ. పుం, - 

1. తొమ్యుళో( |బాకునది, సర్పము, 

మ. మహోరగం్రబులం బెట్టియలం బెట్టి కట్టుచందంబున బంధించి 

విరా. 1-178. 
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2. దుర్యోధనుని ధ్వజచిహ్నము. 

సి . = = ఉద్దీహ్యమాన మవోరగంబు శేశనంబుల నొప్పు ..రారాజు 

సకు, (దోణ. లీ_ 288 

3 ఒక పర్వతము. 

సీ, | పాక్సయోనిధి పొంత. బక్యతం బొక్కాటి, ఘవశళ్ళంగ కబళితా 

కాళ మగుచు, నురగ నామంబున నొప్పు. ఆను 1-220 

ఉరగు(.డు సం. వి. అ. పుం. 

నాగజాతివా(డు, 

క. నురలును ననురులు యతులు, నురగులు గంధర్యులును. 

ఉరము సం. వి. నస్, న. 

టొముశ్చి; వచతము, 

సీ, పథమా ది( దోంతెంచు భానుబీంబమునా న్కురమ్మువ( గొన్తుళ 

రత్న మొప్ప. విరా. 1-12; శాంతి 5-589 

ఉరలంబాలు దే, అ. కిం 

విడిపోవు, చెదరు, 

మ, ధరణీచక్రము (గక్కునం గదల దిగ్గంతావళ|శేణి కణాధగముల్ 
_మొగ్గబడన్ డిశావలయముత్కం౦పంబుగా నీజల %బుచలం కాబ(యగ 

భీష్కువై  గవినె. భీము. 8-262 

ఉరలించు చే. న, కిం 

ఉరల(జేయు, | పవహింప(జేయు. 

వ, తలలు చిదుముచు నంకుశంబులు రాల్పుచు, నెత్తురు లురలించుచు 

దండలు సెక్కుచు. [దోణ, 9.18; దోణ. 1-308, శల్య. 1-211 

ఉరలు; ఉరులు దే. అ. కి. 

(ఉరలు, ఉరులు పదములు విచక్షణలేకుండ ముదింప(బకి యున్నవి, 

కొన్ని (_పతులలో '“ఉరలుి చోట్ల 'ఉరులు' - 'ఉరులు చోట్ల 

'ఉరలు గలదు, కావున కలిసియే యర్థమీయ(బడిపది. నన్నయ 

76) 
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భెరతమున “ఉరలు' లేదు. తిక్కన భారతముననే యీ యన్ల 

. వ్య న్ల నము[దణము) 

1, (నవించు, కాయి, 

వ. కరిహయతలి( బెల్లుగా నకు లురులి( జొచ్చెను, ఖీమ్మ. 109. 

వ, దమయంతి వానినెజీంగి తవ పుతులC( దల్లి దర్యడుల జాంధవులం 

బ తే్థకంబ యడిగి య ళుజలంజు లురుల నేడ్చుచున్న. జూచి. 

ఆర. 2-146; నభా, 2.289 

లి దొర్లు; జాలి వడు, 

ఆ. పొదివి వల పురేయం బొడువ | వేయంగ భగ,దత్తుదంతి ర ్ కకభార 

లొచ్చె4 'జెలువు గెట్టిగా (గ చేవులు నెలయేజుులున్న తాచల 

మున నురలునట్లు, భీష్టు. 8-146 

క, డందము గలంగ6 గన్నీ,రందంద మొగంబుమీ(ద నగ్గల మురు 

లన్, మౌన. 196 

8, పడు, రాలు, & 

ర, ఆప్పుడు ధృష్టదు్యుమ్ను(డు, నిప్పు లురలు చూపులడర నశితా(స్త్ర 

ములం, గె గురుని, (దోణ. 1-166 

వ మళ్ళ్యయం[తం బర్లుముం డ|శమంబున నురుల నేసి 
. జ 

ఆది. తీ-15ఏ ఆది, 7-182 

థీ కూలు, విటిగివడు. 

వ. బావుకుండు విని వీని నెన్ని కాని నిళశ్చయింపనేరనని తనరథంబు 

నిలిపి యా వృతం బాజణంబ యురులం దోచి యయ్యొళాఖలంగల 
యాకులుం బండలు నెస్నన బుతువర్లుండు సెప్పినయన్ని యయిన, 

౬3౩ 

ఆది, 2.174 

వ భీమునకు మార్గనిరోధంబుగా మవోవృవం బురులం దోచి, 

| ఆర, 8-816 

.. క గిరిగువోంతర మురలన్, ఆర, 8.817 

(గిరిగువోముఖములకున్ = అని అనంద వారి (వతి) 
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ఉరవడి చే, వి. (ఉరపు -_వడి) ఉరవణి 

సీ, ఉరవడి సేనలు చెరల( జై దోంతెచు ధూశివెల్ల జరి దూలపోక, 

విరా. 4-62 

క, మొనసి చనుదెంచు దురో్వోధవ సేనా సముదయంబు(. దజియ 

సురవడిం, జననిమాా మనరథము నా, సు9కిశ బాణముల సమయ 

జూచెద దీనిన్. శల్య. 1.848 

9 శార్యము,,పరా| కమము, 
క. తరువు వెస( బెటికికొని నీ వురవడి మెం గవిసిశేని యుభయబలము 

న,చ్చెరు వందుచు( జూచి వృకో,దరు(డ వగుట యెలు(గకున్నె 

తద్విధమేలా? విరా, 8-206 

క. కురబలము( దొడరి గలువ(గ్క, నురగణముల శై న నరిది శూరో 

మ నీ వురవడి గెలిచితి భాగక్టన్ఫురణంబును బాహుబలము. బొగ 

డం దగదేం (దోణ. 5-7; భీష్మ, 2-313 

కీ, విజృంభణము, 

వ, భయంకరంబగు నతిసంకులరిబున సామజ వాజిరథంబుల యురవడికి 

నోనరింపని కాలుబలంబులు, భీప ర్మ. 1-267 

క, కరుపతి ధృష్టద్యుమ్నుని, యురవడి గద నిలువరించి యుద్దతి 

మెజయన్, శరపంచకమున సొంచెను, ళల్య, 1-218 

ఉరవడించు దే. అ. 8. (ఉరవణించు) 

1. విజృంనించు, “రేగు. 

పీ కసిమనంగిన మారి గడి జీవులమీంద ను[గత( గవియున ట్లుర 

వడించి, ఉదోో 2-139 

2 పరా(క మించు, 

వ, సాత్యకీయు ధృ ష్టద్యుమ్నుండును శేకయ పంచకంబును విరా 

టుండు నతని కొడుకులం దలకడచి యురవడించిన. భీష్మ. 1-280 

కీ. వేగముగా బరు వత్తు, 

సీ ల, అచ్చుతు( బాచి ర,థృముగ్చలు కునుల నలుగు లుండ,గీం 
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నురనడింపవు వీరల సరకు గొనక, వీని నిష్పుడ యలజ్లులు విడిచి 

తడవు, మనుడు. (దోణ ల్. 151 

4, లంఘించు. దూంకు. 

వ. కురుకుమారు లమ్మారుళిం జుట్టుమ ట్ర విశిఖంబులు నిగిడించినం 

గోపించి దుర్శుదునితేరి కురవడించి తురంగంబులం బొరివుచ్చి 

సారథిం జదిపినం . దోణ. 5-68 

ఉరవణి దే. వి. 

ఉరవడి, 
వ. అమ్మోవారం జా నూతనందను మొన యురవడి నరకుగొనక 

మార్కొనియె., కర్ణ, 2.149 

ఉరవణించు దే. అ. కి. 

1. పరా కమ్ంచు. | ల 

వ. సౌబలుండు వేజొక్క విల్సెత్తి యత్తెజపి నురవణించి పాండవ 
రథికులం గలంచె, కర్ణ. 1-161 

చ, ... నంగరంబున, న్విదిత విఖీతిమె నురపణించుటయున్ నృప 

ధర్మమల్, శాంతి. 8-224 

శా. నితోోద్యుకో దస్యువధే రణే కుర్యాత్పరా| కమమ్. 
నం, ఛా, శాంతి, 60-10 

2 కవియు, దుముకు. 

ప (పాణంబులు మీకింత నేంద య్యెనే యని సలికినమ నిలువక _వెపయి 
వారు రవణించిన, ఆశ్వ 4-48 

ఉరవు చే. వి. ఉటివు 

ఉచితము, ఆర్హ్యము, తగినది, 

కం అనఘా మరుల జీవస, మనిత్యమని యెణి(గి సుఖము నప్పుడు 

దుఃఖం,బున యపుడు ధర్మ మేమజ,కునికియ యెజ్జాలి కన 

నుర పూహింపన్, శాంతి, 5.4689; శాంతి. 4=43; శాంతి. 2-381 

ఉరన్నలము సం, వి ఈ న, 
ఛు 

వక్షః పీఠిక. 
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వ. గంధమాదనంబున నేను దవంబు సేయుచుండ నక్కాలంబున 

గాలాంతకుండు దకునియజ్ఞ్ఞంబున కలిగిన నిటి థీకం బజఅతెంచఛి 

నాయుర స్థ లంబునొందిన మదీ య శకేళంబులు ముంజనిభంబులగుటం 

జేసి ముంజకే పండను కేరు*లిగె. శొంతి. 6-441 

ఉరస్సు సం, వి. స్. న. 

అటొము 

కం తమలోన మాటలాడెడు, సమయంబున నొక్కరుండు విళాలో 

రస్కు౦, డమిత బలు(డు. విరా. 2-5 

ఉరి దే, వి. 

1 వాగుర, ఉచ్చు, పకులను వృగములను పట్టుకొను రజ్జువ శేషము, 

తే, _చౌపదీ రూపమను నుర. దగిలి తనదు, వృాదయమకు మృగ 

మ_త్తటి నుదిలకొనుచు:, గాముండను బల్లి దపు వేంట కానిజారి(, 

బడుట కంతయు నాసింహబలుండు దలరి. విరా. 2.24 

క. వల యురి యోవము గాలము, గలిగికచా మృగము. బడీ, 

గజము రుషము ద,తులు వటుదు రటుల తజులు విబారంబుక లిమి. 
లు లు a (= 

జూతుగు పురుషున్, శాంతి, 4. 81 

ఆ, యోగబలము లేని యొ భంగి యోగి బల్, (దోంపులేని మీను 

నేపులేని, మృగము వలయు నురియు( దెగిపోవ నుజఖుకంగ, లేని 

యట్లు భవము లోన నడంగ. శాంతి, 5-570; శాంతి. 8-808 

2. కంఠపాశము, చనిపోవుటకై. గొంతునకు వేసికొనెడి ఉచ్చు. 

గీ. వాని. చెగ(జాడ వై లేని వాయుపు త, నీవు గనుగొన నురినై న 

నీరనైన, నగ్నివైన విషంబుననై న నేశ్కు మేనుదొటి(గుదు. 
విరా. 2-229 

ఉరిపోయు దే ఆ, (కీ, 

ఉచ్చు తగిలించు. 

సీ ఉభయ పార్ళ్యంబుల నురిపోసినట్ల్సవి _వేలిచచ్చిన శాంతి. 4.40 

ఉరియాట దే. వి. (౪ ఉరియాడు) ఉరియాడుట 

నందేవాము, శంక, 
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శే .. ఇట్లు, .మీరు సెళ్పంగ నురియాట మేల భాతి, 1-276 

శ్లో న తే ఖిళంకే వచనమ్ యద్భివీవి తపోధన, 

ఆపరోవోహి కే ధరః సర్వధర్మ వి దావరర, 

నం, ఛా, శాంతి. 8210 

ఉరియాడు దే, అ. కి. 

1. కళుళవడు, కలలా ౮జెందు 

వ, అని వికర్కించుచుు గిరిటి యురియాడు చిత్తంబు ను_త్తలంబుడిని 

కొస, విరా, 1-161 

వ. ఇప్టీభినందించియున్న యనవ్నరేం దు3 డమ్మ దపతి మనం బురి 

యాశనోయని శంకించి యతనితో మజియు నిట్టను నివ్విధం 

బొచరి-చుటకు విచారంబు పలవదు. కర్ణ. 1-257 

2 వరితపించు, 

వ. పాండవులం బరిమార్పుపని నేడచేయక మటిచేసిన రారాజు నిర్గత 

[పాణు;డై న వాశకెలసం బెవ్వరి కెక్కెడు( జక్కటితోడి బవరంలున 

౫బ్బుబమగల గెలువ రాదని యిట్టురియాడు నాచిత్తంబు చింతా 

పరంపర వాయ నీపక్షి విచేష్టితంబు లోచనగోచర౬బయ్యె 
సౌ పి. 1-24 

రీ, తొటుేడు, చలించు, - 

ఆ, అన్న శే దుపాణి య ల్లన తనక రా,బ్దమున( గీలుకొల్సి బవుళ 

కాస్పు,కలిత పదను. డగుచు గళమున నెలుం గురియాడ్క, వగచి 

యనముురా.తకుండు శల్య, 2_861 

4 డోలాయమానమగు, నందేపొంచుు వెనుకముం చాడు, 

క నతి దనవపతి వచనంబలు, మతింజొనువుం చెంపుకూను మాన 

వెఅచు న,య్యతిథి పనుపు సేయగ తో,చు తలం పలవజయుచు.6 జేయ? 

జూచుం డలరున్ 

శే ఇట్టు లురియాడు చిత్త 'బు నెట్ట కేఎ, నాథుచెప్పిన ధరగ్టం౦బునకు( 

జొరగ,నూలుకొల్చి న్ర్ల్దయమునం గీలుకొన్న, లజ్జ వేంగున( 
ca జా 

బోలె (వాలంగ మోము. 
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ఉరియు దె. అ, కిం 

1, ఎరియు, కాలు, దగ్దమగు, సరిత పించు 

ఆ ఇదియ, తల్లులార కరము తప్పయి తోంచుట, నుల్ల మల(త పేర్శి 

నురియు చుండు, మౌస, 201 

క. నుకుమారు(ం డశ(డు గోపా,లక వృత్తి వహించి యడవులం (గుమ్మ 

రుచ్కున్మికి నాక కాదు పగవ్యారీకినై నను నట మన మురియ దే 

పగలన్, విశా, 2210 

క. తనలేనిచోటం అలువురు, నిను( జుట్టుమముట్టి యొక్కనింజేరి 

వధి ;,చిక వంచనకు ధసంజయ్ము మన మెమ్మెయి నురియ.నొకొ. 

మస్నథమూర్తీ, తు 2-78 

వ, రేగు, ఒరపిడి నొందు, 

చూ ఉరిసినవుండుల నుస్పృ పెట్టు. దోణ. 56-8658 

3. ఉడుకు, పచనమగు, 

వ. పాకంబునకు రాకయుండ వెంతయు. దన సవరించిన కాష్టంబులు 

(గమంబున నిడి యనలంబు (పబఃం౦టబు సేయ, గాష్టంబులు సమ సె6 

గానీ యా రేగులబం డ్లురియవయ్యి, శలగ్భి, 2.197 

న్ తస్మాః పచంచ్యామృమవోన్ కాలో2 గా త్పురుషర్ష భ 

సచన్మ ఆన్యపచ్యంత దినం చ క్షయమభ్యగాత్ * 

సం భో శలన్ర, గీర 91 (వావిళ్ల) 

ఉరినినపుండుల నుష్పు పెట్టు దే. జాతీయము 

"కేగి ఒరపిడినొందిన పుండుమీ6దడ ఉప్పు పెట్టు, 

(నవాజముగా పుండు రేగి యొరపిడిపొంది మంటలు పోట్లు కలిగించు 

చుండు దానివైనీ కోతగోసి మజింత మంటలు పోట్లు పుట్టించు 

ఉప్పు గూరిన నెట్టుండునో అట్టు - ఏదో మనస్సున మిక్కిలి 
చాధపడుచుండ చనెదుటివాం డేవేవొ పొడువు మాటలాడి మన 

స్సును మతింత బాధ పెట్టునప్పుడి జాతీయము నుపయోగింతురు ) 

శే. అరులు మనమీద నురవడి నరుగుడేర, నేము సిడిముడిపశు చుండ 

నిటులనుట, యొప్ప దురిసిన పుండుల నుప్పువెళ్త, దరయ దీనికి 
ల - లు 



1208 ఉరు 

నిన్ను నేమందు. బార్థి, (దోణ, 5. 858 

శో, వవన్ [వణో వారగమివ కతానాం శ తుకర్ణినః 

విదీర్యకే మే వాదయం త్వయా చాక్ళల్యపీడితమ్ 

సం. ఛా, దోణ, 198-15 

ఉరు దే. అ, కి. ఉలి 

1, మేలగు, (శోషమగు, ఆధికమగు, 

క, ఈ లోకమ యురు( గొందజ, కాలోకము కొందబకు నివాంబును 
బరమున్ , మేలగు( గొందజ కదధపఫాయే లోకము లేదు వినవె 

యిల( గొందఅకున్. "అర, 4-174 

(ఉరున్ = మేలనితో(చును ఆని భావము) 

2, తగు, 

క, అవ్నలు, దమఃగ్రలు గలుగుట, యున్నతు( జేయు నృపునెంశ యొజ 

పిళ్లయినన్ , మన్ననయు నీగియును సం,వన్నంబులు గాంగ వారి. 

కాటించుటురున్. శాంతి. 2-856 

క, రసకరగ్తిజ్జు డు దారము పసిండి సేతకు( | బయత్నపరుండ్రై కుద్ద,త్వ 

సమ్మగము సేయ (క్రియ, న్విసువకి వరిళుద్ది జీవునికి జేయుటు 
రన్, శాంతి, 5.417 

ఉరుల(దోచు; ఉరులందోచు దే న, కిం 

విణిగిపడునట్లు పడ వై చు, 

వ, ఖీమునకు మార్గ నిరోధంబుగా మవోవృతు"బు లురులం దోచి యే 

కాయన పథంబిన కడ్డంబి శయనించి. ఆర, 8-816 

ఉరులంబడు; ఉరుల(బడు దే. అ. (క. 

ఉచ్చులో ( జిక్కుకొను, వలలో దగ లొను, 

శ, చాయ లొడ్డిన మాయజూదంపుటురుల౧ బడి కులంబున కాత. 

డిప్పాటు రెచ్చె. విరా. 2-226 

" ఉరులంబజితెంచు; ఉరుల(బజతెంచు దే. అ. Er 

వైకి దుముకు, డీకొను. 
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వ, ధూ మాకుండు రోవతా[ మాయం డగుచు నతి నివిడ బలావా 

కానీక భీకరంజై కాజుకొనుచున్న నిశాచర చ| కంబుళో నురులం 

బలి తెంచినం జలించి బఫీముఖ బలంబులు దుగ్చలంబులై తొలం 

గిన. ఆర. 7-685 

ల్లో, అభిమ చావ ధూ మాతో వేగేన మవాతా కపీన్ 

తస్య మేఘోవమం సై న్యమాపత ద్భీమదర్భ" మ్ 

ద్భివైైవ నవాసా దీర్తా రణే వానరవుంగ వాః 

న సం, భా. ఆర. 9085, ల్, 6 
ఉరులనేయు దే. స. |కి, 

శేఏంచు, పడ(గొట్టు. 

వ, మత్స్య్యయంతం బర్జుమం డశ్రమంబున నురులనేసి, ఆది, 8-15 

ఉరులు చె. అ. |కి. 

చూ, ఉరలు, 

ఉరువు' దే. స, కి, 

మాను, విడుచు, త్యజించు, 

ఆ. కరము నతరంబు( గానంగ6 బోలు వేేడార్థ చింతనమున నమ్మి 

ధునము,నందు. బూర్యో మురివి యపరంబు నేపట్టి, నిలువ వలయు 

నధిక నిష్టూలిగి, శాంతి, 6-144 

గీ, ఊక్చి బందువు వచ్చి _పేవురివి నంజూడంతయుశు బుచ్చి పొదు 

కగా నమరళోట్టి, శాంతి. 3-499 

చ అశ విని నుళశయు బురివి యమ్మ ఎతో వరణీ కనూజు, డిట్లను. 

శాంతి. 6-821; ఆర. 8-162 

ఉరువు సం. విణ. (ఉ. ఉ. ర్వీ. ఉం 

1 మిక్కిలియైనది, అధికము, 

మ ...అుత్యురుతేజుండు వరించు(గాక యభికున్యుం డీ సరోజా నన్. 

విరా. 6-368 

ఉర్వర సం. ఏ. ఆ. స్రీ. 

భూమి. 
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ర్, దారిదక్టముచే గుందుచు, నేరిని నడుగంగ బోవ కెంతయు? గళ 

శం, గూరిన విపున కుర్వర, వారని దయ సీగి ఫలము వాగ్గో 

చరమే ఆను. 9-358; అళ్య 4-5 

ఉర్వ శీఠృ త్రికాయోగసిద్ధ కీ రి 

ర్చ త్తి్కా నక్షతముగల దినమున అవా స త్తకా నత్మకముతో (జేరిన 

పూర్ణిమ (కార్తీక పూర్ణిమ) యందు ఉర్పకి నును తీర్ణమున స్నానము 
చేసి ఏ ఫలితము వచ్చునో ఆ ఫలిశకమువచ్చువని సుర్వాడిసినది లౌహిత్య 
మను పుణక్టజలాశ యమున కిది విశేషణము, చూ. 1) ఊర్వశి 2వ యర్థము 

2) ఊశ్వనీ తీర్థము ఉర్వి ఊశ్వళి యనునవి రెండు నొకళి. ఈ 

లెౌపాతకర్ట వను తీర్ణము గంగానది నమీసమునం దుండెనేమో యనిపించు 

చున్నది, 

ఉర్వశీ యని గంగకు పేరు, 
ట్లో, తథా భాగీరథీ గంగా ఉర్వశీ చాథ శత్పు ర్వా 

దుహిశృత్వం గతా రాజ్ఞ ః పు్యతశ్వ మగమ తదా, 

సం. భా (దో, 60.0 

కృత్తికా నమ్యతమున గంగయందు స్నానముచేసిన ఏ ఫలితము గలుగునో 
అట్టి ఫలి ము నిచ్చునదియని యైనను చెప్పుకొనవచ్చును. 

సీ =, _ఉర్వ,కీ కృత్తికా యోగసిద్దకీర్తి, మైన లౌహితసంబునందు 

సుస్నాతుండై, పుండరీ కాధ్యరమున ఫలంబుబొందు. 

ట్లో. ఉర్వశీం కృ త్తికా యోగ గత్వా చైవ నమాహితం, 
లాహిశ్యే విధివళ్నా సత్యా వుండ రీక ఫలం € ఖేత్, 

సం, ఖా, ఆను, 25-45 

ఉర్వి సం.వి. ఈ (స్త్రీ. 
భూమి్మి నేల 

వ ...తమముపర్వె నర్విం దోడోన్, విరా. 2-321 

ఒకప్పుడు భూమి అ రాజకత్వము వలన? గలిగిన దోషము లచే. బుట్టిన 

దురితాధిక్యము పీడింపంగా( జాతాళ లోకమునకు. బోయెను, అప్పుడు 
కాళ్యపుడు తన యూరువును | గుచ్చి దానితో భూమిని. వై శ _త్తినుం 

అధికారణంబుగా ధూమి యుర్వియని పసిద్ధి కెక్కెను, శాంతి, 2-59,90 



ఉరుత్వాదుర్వీ- ఘనమైనది గాన ఉర్వి; ఊర్లూ యత పర్వశై రిత్యుర్వీ 

ఊర్జుక్ అఆచ్భాదనే పర్వతముతి చేక( గప్పబడునదిగాన ఉర్వి- అమ 

ఉర్విమృత్తిక సం. వి. ఆ. (స్రీ, 

నేలవ.ట్లి, 

శ. శు భమగు నుక్యిమృ త్తి? నురుచిరంపుం (బతి గావించుకొని 

యంద (6 బరము నావ్కహించి పూజావిశేవంబు లల్లంజేస్తి నీవు 

దొలు మేవం ."ెలిదితి గ్ ప్టతోడ, [దోణ. 5.416 

ఉర్వీజము సం, ని. అ, పుం, 

వృమము. 

నమీపోర్వీజమ. ల్ (వా(కియుం. విరా. $-27 

ఉర్వేతలము సం. వి, అ. పుం. న. 
భూ] పదేళము. 

వః సర్వాంగ సంగతో ర్వీశల: బగు దండ(పణామం చాాచరించిన, 

విరా. 4-149 

ఉర్వీధరము సం. వి. అ, వుం. 

భూమిని ధరించునది, పర్యతము, రౌండు, 

సీ, ఉర్పీధరంబుల నొ వ్పెడు "జేవుటు(, జజుల కాంతికి మునుమెఆఅు౦ంగు 

వెట్టి, ఉద్యో. 2-118 

ఉర్విభృత్తు సం, వి. త్. పుం, 

1. కొండ, 

ఖా, . =. .మవోనర్జాశ పొాతాపధూూతోర్వీభ్ళ ధ్ధన గండ శై లములళో 

నూహింవ( దుల్యబులై ఆర, 5.2176 

వీ రాజు. 

ఉర్వీరనము సం, పి, అ. పుం. 

జలము, నీరు 

వ, (నూర్వ్యుండు) ఉత రాయణగతుండై. యుర్వీరసంబు పరి గహించి 

డశిణాయన గతిం బర్జన్యభూతు౦ డై యోషధులం బడసి, 

ఆర, 1-89 



ఉర్వీరుహము సం. ని, అ. పుం, 

భూమియందు - మొలచునది, చెట్టు, 

ర్ం ఉర్వీరువా కివహముకో? బర్వతములు వెటికి. ఆది. 4.7 

ఉజడు ఉటు ధాతువునకు వ్యతి రే కార్థక మహాదర్థక పకవచన 

రూపము. 

చూ. ఉలు?, 

' ఉజక ఉలు ధాతువునకు వ్యతిరేక -క్యార్గక రూపము, 
1, చొ, ఉయి*. ' 

అవ్య. 

2. అవరీలగ, నునా నూసముగ. 

చ, ఉఅక యురంబు బాహువులు నొకొక యమ్మున నొవ్వనేసి నీ 

వెటి(గి యెజింగి నన్ దొడరి తెక్కడ( బోవ(గ వచ్చునంచు, 
|దోణ, 2.90 

తే, పద్య నాభుని నొప్పించి పార్టు నొకటి కొఅంతగా నూజుళరముల 
నులక నొంచెం శల్య. 2.8 1 

8, నిర్భయముగా. 

సీ, ,. రారాజు |దోణ,తనయుండు( జుట్టిన తలచుట్లు నల్లని, యవి 

సూతపుతు శిరోంబరంబు పచ్చనియది కుంభసంభవ కృపాచార్య 

య. స్ట్రీషములు వెల్ల లుజిక నీవు, దెమ్మి తవట్టును. విరా లీ-210 

4. పలుకక, మాటాడక.. 

క్క, వెజచటజవ నింతకంచు, దజుచుగ బాణంబులేసి తడయక పగఅ) 

"జెటుతునని యిసుము చల్లుచు, నుజణఖక ధనంజయుడు రణజయో 

న్నతుం డరిగెన్. నభా. 2-305 

ర్, వ్యర్థముగా, (పయోజనము లేనండ, నిష్కారణముగాం 

ఆ, నీవు సూచుచుండ నీ యిష్షుః డిమ్మణి,మంతు( డిపుడు దనము 

మదము పేర్మి, నన్నుశులుక యుమిసేి నా మీ(ద నిట్టి య్కిద్దనుజు( 

డీల్లు నొక్కు మనుజు చేశ, ఆర, 4-81 
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ఉణదె ఉటు ధాతువునకు వ్యతిరేక అవామదర్గ కై కవచన రూపము 

తగదే అ చూ, ఉలు*, 

ఉజవు విణ. 

1, ఉచిశమ', యు క్షము. 

ఆ. అంత తోడ నెల్లి యాపదలును దీటు,వంశ మధిగ గౌరవంబు 

నొందుం గూడి మనుట గలుగు( గురు పాండవులకు న్ని త్రెజ(గు 

నూడ మీకు న అవకా, ఉద్యో 8. 380 

2. తగవు, హితము 

శే, శకుశేర్తైన నడపంగం జాలువా(డ, నజనుసెప్పదు రథికునే 

నుజంగ నీను, గృష్హ సారథ్య ఘను(డగు (కీడి గెలువ దలచు 

నీకేను గడపుట దగు రథంబు. కర్గ. 1-318 

8. అధీకము 

క. పెడువ(గ [వేయగ నత(డుం, గడునఅవగు నేర్పుకడిమి కలి 

మిం దనపై, బడకుండ( గృపాణమ్మున/ గడు జితపుగతుల 

జడిసెం గై దువు లెల్లన్ భీష్మ, 8-96 

క, ఉటవగు నారుగసంటలు, గొతేయల పాడియును దజఅచగుం బురు 

షులకుం, దెఅవల చుట్టము లయ్యద, రెజచియ భుజియి+తు రర్డి 

నెల్ల జనంబుల్ , ఆర 4-295 

చ. ...ని,న్నుజవుగ నేను వేడకొన యుక్తుడగాక మొటంగి 

నన్ను నక్క అపడి నీవు వేండటిది గర్భమె నిర్జితదై త్య చెవ్పుమా 
ఆర, 71.866 

ఉతశికిపోవు దే, అ. కి. 

దుముకు, కిందికి దూంకు. 

ఆ, ఆనుశర్శ శతేరియందుక్న ఘనగచా, దండ మె త్తికొని యుద్యగ 

వృ త్రి; జరఠ దేవుండయ్యు. దరుణ వయన్కున్న ట్లవని క టికి 

పోయి యతని (వేసి. విరా, 8-217 

ఉణీది దే, విణ. 

సాటి నమానము. 



1214 ఉలటు 

గి చం|దద త్త వ్యా ఘదత్తులు, వినుము సేనాబి దు( డను నృపాలు. 

డు రథోత్తముండు మారుళపుతు నెన యతం, డొక్కరుండును 

వారి యటి లావు. ఉద్యో 4-208 

ఉబు! రే, అ, [కిం 

1. తగు, ఒప్పు, ఉచితమగు. 

చ =..నీయటబు కడకేగి తోడుపడు మొడ్డకు నెవ్వరినేనిం 

ఉదోన్ట 4.179 

క, కులమునకు నఖిల లోళం,బులకు నపాయంబుసేయు పురుషాధము 

నిమ్ముల దూషించి జగంబును, గులమును రకించు టుజచదె 

కువలయ నాథా, - ఆది, 56-111 

క. నరవర నరసాన్న బులు, బరిమళ నద స్తువులును బరమశయన 
వి,ప్ట రములు( గ లాధీనత, నరు. డొందుం బాయు వాని నమ్మ 

మియ యలున్. ఇాాతి 1.214 

క, శివలింగ స్థాపనము( (ద్రిభునములం బరమహితము పొంచం 
గరుణన్, ధవశాతిచేసితిం ద, తృవిమల లింగమున నన్ను భావించు 

టులిన్ . ఆను. 5.272 

ఉ. .. ఒక నక్కనిచ్చి సింవామ్ముల విల్ళికో లుజుదె, 

సభా. 2-151; ఆను, 1.18; ఆను. 1.24; ఆను, 5.864 

2, ఇస్టమగు, 

క, తెజుపిగొని నీవు సొచ్చిన6 బవిలుదనె చొచ్చెదము రిపులు పెల్లగిలం 

నంగఆజమును మాకిది యెంతయు, న అునట్రివరంబు దీని నొన 

గుము పు తా, (దో, 2.7 

శి. సరిపోలు, పోల్చు. 

క, ఒకళులు సూచిన యది వా ,రికి 'బెట్టకనమలుటయును (బీతిం దనవం 

కీకి చెచ్చిన చుట్టలు వే జొక భంగింగుడువ( గుడువు మటు విష 

భుక్రిన్ . అను, 4-111 



ఉలటుకడ 1216 .. 

ఉలు* (దీనికి వ్యతిరేకమునం దే పయో గములు కన(బడుచున్నవి) 

సః కి, . 

1. లమ్భ్యువెట్టు, సరక గొను, వరిగణించు. 
క, పిలుదం గురుధరణీపల్మి న అవేతం బాణములు ఘనారాళిబల౦ 

బుజుని తెగువ ముందట! బెన్గాఅలుట చిత్తమున బెట్టికొని 

వివారించెన్, నీ 287 | 2) 

అ, (కీ. 

ఉట(డు సురేం|దునై_న బలియుండు ఆది. 6_194, ఆది. 7-271 

2, నూను, విరమించు, ఆయు. 

శే. ఆత(డు దివ్యశా(న్త్ర జాలంబు నతిశయంబు, నూవ చతురంగ 

బలముల రూపుమాపి, యుజక తటణీమి శిఖండికి. చెుపిసూవ, 

వా(డి తూపులు భీష్మ వై వాడు నినిచె భీవ్మ. 8-881 
చ, ఉణక విరోధి నై న్యముల నుక్కు మడంగంగ నుల్ల సద్గతి_ బజ ప, 

విరా. 6-81 

వ, పర్జన్య (పసాదంబున వ వోవృ షి గొడ కులవయిం గురిపించి య 

య్యురగుల విగత పరిఆాపుల౦ జేసి క దువగర్వంబున నులక 

గరుడుని వినతనుం బనలు గొనుచున్నం౭త, ఆది, 2-47 

3. జంకు, వెనరీయు, 

చ. తటిమి నుశరగ్ధి(గి ట్టి యతి దారుణభంగి రణంబుసేయవా. డుజక 

నిశాత సాయకమ లొక్క- మొగిం బది మేనియందు (గక్కిఆయంగ 6 

"జిని. విరా. 3-216 

క, కరుబలము పొలియుటకు మది,మెరియంగా నున్న నాకు నిత(డీ 

రాజున్, శిగశమటక తన్ని యిమెై్మైయిం బరిభవ మొందింప వగపు 

పాటిలకున్నే . శల్యం 2_808 

ఉబుకడ దే, వి. 

తగిన స్థానము, 

_చ.నీ, య లజుకడశేగి తోడువడు మొడ్డకు నెవ్యరి'కేని ఉద్యో. 4.179 



1916. ఉలుకు 

ఉలుకు దే. అ, కి. 

1. దుముకు, 

క, ఎటఆీ(గి విజటుసనీన వెన(బై, కటజుకుదు సాళువము గాకినొడిసీన 

భంగిన్. విరా. 2-282 

క, వమతియు నొకవిల్లు గొనున, త్రెజపిన విరథు'డ గ జేయ ధృతి(గర 

వాలంబుటకకొని విభుడు చేలకు,నుతికి యతనిమీందదనడరె 

ను గాకృతియి. ఖీమ్మ. 8-27 

సీ. ధనము లుత్కృష్టంబులను ధనంజయు మాటపాటిగా(గొనుము 

సోపానభంగి, నున్నది మార్గంబు యోగనమారోవాణమునకు 

దానన నడచికాక, వడి నుర్కిపడ నీకు వచ్చునే ధనం గవాంబు 

భోగార్థకృతంబు దుష్ట ,మగుటయుంగ లదు యజ్ఞార్థకృతం వైన 

నదియ నిచ్చెన [బవ్మాపదమ. నంద, శాంతి. 1-144. 

సీ, నొగనొగతోయదాడశి పగులంగ నరదంబు(, బజిపియా శేరిచె కుజుకు 

వారు, విరా. 8-189; విరా, 4-218 

2. పరుగెత్తు, 

కే, ద్యూతమున గెల్పునెపమున న టీకి పుణ్య్క,కాంతం దలవట్టికొని 

సభాభ్యంతరమున, కీడ్చి వలువలొలుచుటయు నెజింగి నుతుల(, 
జంపెనని కీము(6 జంప6 దలంపనగు నె. (స్త్రీ 1.146 

కీ. తప్పించుకొొనిపోవు, బయటపడు, 

ఆ, యోగబలము లేని యొక భంగి యోగి బల్, దోవులేని మీమ 

నేపులెని, మృగమువలయు ను9యు.బెగిపోవ మణజుకంగ, లేని 

యట్లు భవములోన నడ.గు, శాంతి 5.6578 

క, వై పడు. 

క, ఆరయుదముగాని యిమ్మోవారమునకును డాపవించి యరద ము 

బోని, మృరవడి నతనిక యుతీకెన, నరుమగ నెబ్బంగి చెమ్మ 

రడ్డంజై నన్. నిరా, 4.246 

శే, త స్యమూర్చి్ని పతిమ్యూమి తశవలతే వరాబిళతాః 

నం. భా. విరా. 58-18 



ఉలికిపడు 1217 

ఉలుము అ, కిం 

గర్జించు.. 

కం ఉయిముచు మెటుముచు( బీడుగులు, వజల(గ నలుగడల( బడ' 

నవారిత వృష్టుల్ ం ఆది. 8-270: 

క. మెటుమ ధనుర్ణండము, గుణ ముజుమంగ విళిఖశతి దొరుగ 

నొక్కటం దఅచై 3 పజవ రుధిరంపు( గాలువ, లటీముల్ ఘన. 

భుజు(డు [దోణు. డడ నరేం| చా. [దోణం 12904. 

పం మవోంబుదంబు చందంబున జదలం దోచి మెజటుముచు నులు... 

ముచు, [దోణ. 5-225. 

చ. ఉజుముచు. నెల్రెడం బిడుగు లు[గగతింబడ భఘోరమూ ర్రియె. 

(దోణ. 1-.89%- 

వీం 

i. 'మేఘధ్వని, గర్భనము. 

క. మొగిలులు లేకయు నుటుమలు గగనతోభథంబు సేసె. భీష్మ. 1.9. 

2. లీరవుంకారము, 

క, ఒకమటి కిరీటి కశుది,రికి నుజుమున6 బోయిరేని రెండవ మాటి. 
య్యకొనుట కోర్య(గ లేరై, రొకళ్లు గురు రాజుసేన యోధుల. 

లోనన్. విరా, 5-55. 

ఉలి దే, విణ. (ఇది వృత్తియందే కనబడుచున్నది) 

అల్పము, చిన్నది. చూ. ఉలిగాలువ, 

ఉలికిపడు దే. అ. కి. (ఇ ఉలుకు) 

(ఆకస్మికముగా గలిగిన భయాగులచే) కఠపించు, అదరివడు, (తుళ్లి పడు. 

వ. ఏను నవా సపాదుండను ముని ముఖ్యుండ నొ సహా ధ్వాయుండు.. 

ఖగముఖుం డను మునిముఖ్యుం డగ్నివో (త గృవాంబున నున్న 

నే నపవోసార్థంబు తృణమయ నర్పం బమ్మునివై వైచిన నతం డులికి: 

పడి నా కలిగి నీవు నిర్వీర్యంబైన యురగంబవగుమని శావంవిచ్చిన, 

. ౯ (ఆదరిపడి అనో వావిళ్ల వారి పాఠము.) ఆది, 1-168. 

TID. 
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ఉలిగాలువ దే, వి. 

సన్న కాలువ, చిన్న కాలువ, 

క, గురుండను జలనిధి గడచితి, నొరులును దలపంగ నాకు నులిగాలువ 

ల్మీ నరపతుల సరకుగొన నీ,వరదము నననిమ్ము నేటి యని 

కలయకమీ, (దోణ, 4.68 

ఉలియు దే, అ. కి. 

(మోయు, ధ్వనించు, అజచు (పశు వజ్యాదులు) కూయు, ధ్యని నేయ, 

చ. పిడుగుల పిండు బిట్టలియు చెల్టున( జార్జుండు శంఖ మొత్తిన్, 

నిరా 4-171 

. తమతమ నియమిత స్థానంబులం చోరి నుండిరి బోరన నుఠినె 

కదలు. | ఆది. 6.7 

చ. అలుగుల మంది యందుల మృగావలియున్ వివాగంబులున్ 

భయాాకులగతిం బొండి మూంగలును గుంటులు( జీకలునై న 

యట్టులె, యులియక యున్నచో నడ6(గియుండ( ఆర, 1-801 

ఉలివు చే. వి, 

మేం శబ్దము, (మోక, కలకలము. 

ఆ. వారు సం| భమించి వడి గోల దివియ ౫, గొనుచు నులివుమిగుల( 

గూడ( వాలి, నృత్త త్రశాల( జొచ్చి రత్తతీ నా కల,కల మెట్ంగి 

“కీచక (వజంబు. విరా, ౨=కీ 

ప. కృతవర్మ సాత్యకు లొక్కరథంబునను దురో[ధనాది. చతుష్టయం 

బొక్క రథంబునను బార్భ్యంబుల రా. బౌరులకు. గన్ను లవండు 

వగుచు రాజమందిర ద్వారంఖు "నేర నరుగు నప్పటి యులివునకు6 

గొలువు వారెల్ల నత్యుత్సుకులై యెదురుచూడ రథో త్తమంబు 

... నవత్రరించి యరవిందనాభుండు. ఉద్యో. $247 

న, అట్టి యవనరంబున. బోరన [మోయు జనుల యులివుకు వాదిత 

నాదంబును వారించి. ఆది, 7-168; [దోణ, 6.178 

శ ఉత్సావాము. 
ఒక మొగమునం గయ్య్టవువేడుక, చిగురొ త్త నుచదాత్తమూ రి. జెలు 

చొందు గురుం దగు రాజులు గౌరవులును, బవొగడి రులివు మిగుల్య 
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[బమదపూర్ణ వృాదయులై_. (దోణ. 1-65 

3. చఅనము. 

ఉ. ఆ నినదంబు సాం్య్రద్రముగ నాకసమంతయు నిండ బక్వుడున్, 
మాననముల్ గలంగి యఖిమానము ధైర్యము దూల విద్విష్య 

శన నితాంత నిశ్చలతC జి తసమర్ప్చిత మూంర్టియా యనం,గా 

నులి వేది యుండియును (గమ్రఅ 'దేజిరవంబు మాన.గాన్. 

(దోణ. 1.239 

(ఉలిపు - ఏదు = చలనము వదలు) 

శ్లో. తన ఘోషేణ నంతస్తా సంశ ప్పక వరూధినీ, 

ని శ్చేష్టావస్థి తా సంఖ్యే వ్యాళశ్తసారమయీ యథా. 
నం. ఛా. [దోణ. .18-9 

ఉలివేదు దే. అ, కిం 

చలనము లేకుండు- 

చూ, ఉలివు, (దోణ, 1239 

ఉలుకు; ఉల్యూ దే, అ. కిం 

1. భయపడు, బెవరు. 

తే. ,..కరంజున నుదర మప్పఃళించి యమ్మురొ రక్కసయంచు నుల్ల 

ములుకువారువై_ పురజనంబులు దలంకి, విరా. 8-868 

చ, ధరశ్రనం్యదను గరువంపు( బల్కుల విధంబునకున్ మదిలోన నుల్కు 

చున్. . ఉద్యో. 1-290 

క, అలయుచు. బులుగుల యెలుణగుల, కులుకుచు ను గాతపమున 

కోపక వృతంబుల నీడల నిలుచుచు 'నెలుంగుల6 బులులం జూచి 

భయము గొని వగచుచున్. ఆర. 2-04 

శీంఉడుకు, అనూయపడు, 

క, జనులకు నొడయణాటగు విధమున నడచుచు లోకనింద్యముల నుడు 

గుచు మీ(,దని యొకని కలిమి కులుకక్క మనుజులతో( బొంది 

పొస(గి మమటొప్పు నృపా, ఉద్యో. 8-31 
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భయము. 

కం ఉలుకును వెక్కనపాటును, దలకొను నెమ్మనము తోడ ధాత్రీ. 
రమణుం, డలఘుభుజ విపుల వత స్థల రేఖా కాంతి( బరవళత్వము( 

బీెందెన్, _ విరా. 1-218. 

శే, ఉలివు విని యల్లమున( గడు నులుకుపుట్టి. అను. 4.818. 

ఉలుము ది. వి. 

కుష్టరోగము. 

ఆ. ఉలుము గొన్నవాండు దొలుమేన 'నాఘాత, బంధనముల నొరుల. 

(వన్న౭ందనమ్ము నెఅచినాండు, ఆను. 5-100, 

ఉలూకము సం, వి. అ, పుం. 

1. గుడ్లగూబ, 

లే. అచటి బయ లల్ల దానయి యక్క జంపు, జందమును ఘోర మొన: 

నిన్యనము( జండ్కగతియు భూతవిశాన భీకరముగా ను,లూక 

మొకటి వచ్చె భూలోకనాథ, సౌ_్తి, 1-16; శాంతి. 8-210, 

2. ఒక దేశము 

య. ధిష్టిరుడు కాజనూయము చేయుటకు అర్దునుళం తుత్తర దిగ్వి, 
జయంబు సేయనేగి జయించిన దేళము, దీనికా కాలమున రాజు బృవాం 

తు(టు. 

వ. మజణీయు నులూక చదేశాధిపతియగు బృవహంతుని( బరాజితుం జేసి. 

. ' సభా. 1-&85- 

ఉలూరకు(డు సం, వి* అ. పుం. 

'1. శకుని కొడుకు. 

ఇతని జంపుట నకుల సవాదేపుల వంతుగ ధర్మరాజు నిక్చయించెను. 

ఉద్యో 2.230 

శత (డు కృష్ణుని మీద వార్జునిమీ (ద నాాంములు | పయోగించెనుం 

[(దోణ, ర్=188 

ఈతకు పర్వత పతిముండు, ఈత నితో యుయుత్సుడు పోరా డెను.. 
అల న్ క పకల్ణ్యు, "1-141 మొ. 147 వజకు 
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ఈత (డు నకుల సవారేవుల చెరిరించి పోరూణెను. నవాదేవుుడ ఈతని 

తం|డియగు శకుని సమవములోనే యితని శిరస్సు ఖండించెను. 
శల్య. 1-886 

2. ఆతనిని దుర్యోధనుండు పాండవులం గని వాసుదేవ సన్నిధిని బాంబాల 

విరాట (వ్రముఖులు విన(బలుకుమని పరునని మాటలు గజుపి పుచ్చిన 
నతండును వెళ్ళి యటులనే యకరము బీణువోకురిడ మాటలా డెను, 

. = ఇత(డు శకుని పుతుండా మజొక (డా నిర్ణయించుటకు సాధ్యము 

గాకున్నను అర్జును డితనిని “"కిశవసుతా” (ఉద్యో. 4=906) ఆని 
నంబోధించుట చేతను సం. భాం ఉద్యో. 159-6 లో “ఉలూక్ల గచ్చ 

కై తవ్య" యని యుండుట చేతను, ఇత(డు కితవపుతుడని తేలు 

చున్నది, 'కితవుండు" అను పేరుగల వ్య క్తి భారతమున గానరా(డుం 

'కిశవుండు ఆన వంచకుడు మోసగాండు జూదరి యను నర్ధ ములు 

గలవు, ఈ లతణములన్ని యు శకునియందు( గలవు గాన ఇతనిని 

“కిశవసుతా యని . ఆర్జునుండు వ్యాఖ్యానించి యుండవచ్చును. 

దానింబట్టి ఈ రాయబారిగా. బోయినవా(డు శకుని కొడుకే. 

శకుని కొడుకు గాకున్న నింత థెర్యోముగా గృష్ష పాండవ నమత 

బున మాటలాడువా( డొకదుండ(డు. 

ఉద్యో. 4-187 మొ, 210 వ, 

ఉలూచి సం. వి ఈ. (స్రీ. 
ఉలూపి - అర్జునుని భార్య - నాగకన్యక ఇరావంతుంని- తల్లి + 

ఈ యులూచి' కథ మవోభారతమునందు ఆదిపర్యమునం దొక 

చోటను అళ్వమేధ పర్యమునం దొకచోటను గన్పించుచున్నది. రెండు 

చోటుల, జెప్ప(బడీన వారొక్క చే యయినను ఆంధ భారతమున 

ఆదిపర్వ కథభయందు ఉలూచి యనియు అశ్వమేథ పర్వత కథయందు 

ఉలూపి యనియు(గలదు... ఆదిపర్వ కథయందు ఉలూపి శబ్దము 

లేదు. అశ్వ మేధ పర్వ కథయంను ఉలూచి శబ్లము లెదు. సంస్కృత 

భారతమునందు రెండుతావుల ఉలూపి శబ్దమే యున్నది. 

౩ ఈమె యైరావత కులనంభవుండై న కౌరవుర్ణని కూతురు తీర్థ యాత 

అశై వచ్చిన అర్జునుని నాగలోకమునకు. దీసికొనిపోయి వివావాను 
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చేసీకొచిను. నదో్యోగర్భమున ఇరావంతు(డను 'కుమారుండు జనినం 

చెను. చూ, చరిత, ' ఆది. 8.124 మొ. 184 వజకు, 

బ|[భుచావానుని (వేశేపించి అర్జునునితో యుద్ధము చేయించెను, కుమా 

రునిచే వాతు(డై న నర్జునుని సంజీవని మణిచే (బదికించెను. అళ్వ మేధ: 

కాలమున వా _స్థిపురము చేరెను. 
చూ, ఆశ, 4.58 మొ, 95 వజకు,. 

పాండవుల మవో|పస్థాన సమయమున ఈమె జనకుని కడకు భుజంగ 

లోకమునకు. బోయును. మవో. 1.28 

ఉలూపి సం. ఏ. ఈ, యీ 

చూ ఉలూచి 

“ఉల్క సం. వి. ఆ, స్రీ) 

1, ఆకాశము నుండి శేఖాకారముగా.( బడు తేజఃపుంజము = (ఇది' 

అగ్నుత్చాదములలో నొకటి) 

శే. ఆడరి కురునేనపై (గద్ధ లాడ(జొెచ్చెం బడుచునున్నవి యుల్క- 

లిక్కడ. భీష్మ. 8. రీర్4ీ 

ఏ౨. మంటలేని నిప్పు కణిక. (ఉల్కాస్యాన్నిర్లత జ్వాలా - అమరము). 

వ, ఆసంయమి చతురునిచే నర్వాయతేన నన్నిరుద్ధంజై యాత్మ 
' మూర్భంబు ఛేదించి మవోల్కాకారంబున నాకనంబున శెగసి 

కొంత దవ్వరిగి యంత నంతర్జాతంబయ్య. ఆను, 56-=46రి: 

ఉల్కము ఉల్క. . 
- (ఉల్కా శబ్రము "అ" కారాంతముగా( గానరాదు. ఆనందచారి' 

ప్రతిలో “ఉల్కము పాఠముగమ “ఉల్కికలు పాఠాంతరముగను* 

ఈయంబడినది. మిగిలిన |పతులలో “ఉల్కికలు' పాఠము. ఉల్కము. 
- పా కాంతరము,ం చూ, ఉల్కిక, 

.ఉల్కిక నం, వి. అ. స్రీ. 

' ఉల్క, 
ఆ. రత్నకేతనములు రాజిత శేఖరం,బులును రుచిరఘంటికలును: 

_ వార్డు, కాణనిహతి( దునిసిపడు(' గౌరవుల చేటు దెలుప డుల్లు 
నుల్యోకలును బోలె, . విరా, 5-50. చూ. ఉల్క. ఉల్కము... 
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ఉల్కాపాతము సం. వి. అ, పుం, oo 

ఆకాశము సుండి ేఖాశారమగు కాంతిపుంజము పడట. 

వ, ఆ సమయంబున మనిన నుల్మాపాత శర్క-రా వర్షాదులగు. 

నుత్చాతంబులు గలిగె, శల్య. 1-887 

ఉల్కు దే. అ. కిం 

చూ. ఉలుకు, 

ఉల్త దే సర్వ. 

నాలిదూరము నాతిసమీపము గాని చానిని శల్పును. (“ఈ యని 

యర్థము ) 
తే. వా సఖుండు విరూపాత నామభధేయుం డతని పురము మధు వజు 

మదియు మూడు, యోజనము లిచ్చటికి చాని కుల్ల ఇరువు, 

వట్టి వే చని యాదైత్య భర్త గనుము. శాంతి, 8-486 

శ్లో గచ్చ సౌమ్య పథాఒనేన కృతకృతో్యో భవిష్యసి, గ 

నం. భా. శాంతి. 170.14 

శే. ఉల్లి కాంచన రథమువై. నున్నవా(డు, ఘనుడు చేమం 

కరుండు (తిగ_ర్తవిభుండు, మణియు నిను( జాచుచున్నా(డు 

మగువ వాడె, రీ ప్రథుజు(డు కళింగధా| తీపరుండు. ఆర. 6.1658 

శో, అసౌతు య _స్థిమ్షతి కాంచనాంగే రథే వుతో౬గ్నిశ్చయనే 

య ఖైవ, (శిగర్త ర్రరాజ్ఞః కమలాయశాడః చేమంకరోనామ సవమ 

వీర '- సతి. భా. ఆర. కిర్4_7 (వావిళ్ల) 

శే. ఉల్ల పదాగెకరము పొంత నుండి నిన్ను, మెచ్చి కనుంగొనుచున్న 
యున్నీలి కాకుం, డుత్పలాథతి. యిత్వాకు వంశోద్భృవుండు, "నుబల 

భూపతి పుతుండు సుథగుం డత(డు, ఆర. 6-154 

శో. ఆసౌతు యః పుష్కరిణీ నసమీవే. సం శా. ఆర. లిర్కీ-రిఎ 

(“ఒనరో ఆను పాళాంతరము యుక్త ముగా గన్బింపద. ) (వావిళ్ళ 0: 
౧ 

వ ఆయ్యురగ వల్లభు వచ్చున్లంత కు నుల్లవనంబున నిలిచెద. 

౯ . శాంతి. 6.5668. 
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ఉల ంఘించు సం. న, కి. 
య 

నిరసించు. |తేసిపుచ్చు, మీట్కు జవదాటు. 

వ నీవిట వచ్చుట వినినయప్పుడు ఛా_ర్త రాష్టు౧లందణుం గూడం 

వాటీ తనులో నిశ్చయించిన తెజంగు నీశాననం బుల్హంభు ౨పంగ ల 

వారు పొండునందనులకు నేమియు నీకుండువారు ... అగుటం 

చేసి, ఉద్యో లి-185. 

వ నీకు విజయంబుగోరి హితంబుపదేశించు నీ గోవిందు వాక్యం 

బుల్లంఘింవక, (దోణ. 5-811 

న. ఇంత | వమాదంబు నీవు గలిమిం దెలిసితి మేలయ్యొ మాకులానీ 
యాజ్ఞ యల్లంఘింప. కర్ణం 2.218 

ఉల్ల తెరువు దే. వి. 

ఈదారి. చూ, ఉల్లి, 

ఉల్ల ము చే. వి. 

1, వాదయము, 

వం అద్దివ్భ వచనామృతగ్లబు నా యుల్లంబున వెల్లి గొనిన( బునఃపునః 
(పణామంబు లాచ రించి. విరా, 1-19 

2, ఇచ్చ, అభిలాష, 

ఉం చిత్తము మెచ్చి నావలనం జిక్క(గ౧ వెండియు నాలతాంగి 

య,చ్చొ _త్రినయట్లు నాకు దన యుల్లము చెల్లిము "నేయకున్మి చా, 

న_త్తణీం రె క్తకాన్పగుట నడ్డము వచ్చిన సిగ్గుషెంవు నన్ను త్తల 

మంద౯కేయుటకునో తలపోసి యెజుంగనయ్యడున్ , విరా, 2-4 

ఉల్పల రే, వి. 

అ ఉద కుట (పరితపించుట) యందలి ధని కనుళరణము. 

, వీ వ్యిపులు వట్ట వట్టరా వెజసొచ్చి యొదిం గెడు, గవయంబు చాశ్చున( 

గర్భ భీతి, 'నుల్లనుడుకుచు నుండుదు. కర్ణ. 8-88 

"క ధనము గలవొండు మృత్యు వ,దనమున నున్నట్లు భయము దన 
చి_త్తమునం, చన్నుకశగ నుట్లల సుణుళును, విను శిఖ చోరాది 

ముఖ్య విషయాపదకున్ . శాంతి. 4-368 



ఉల్ల సనము 1225 

ఉలలనుడుకు చే. అ. కి. 

మిక్కిలి పరితపించు (పరితాపముచే) తుకతుక మటీ(గిపోవు 

"చూ. ఉల్లల. 

ఉల్లలత్ సం, శత. 
యం 

చలించుచున్న, ఎగురుచున్న (దీనికి దెను6గువన వ్య_స్త వయోగములేదు) 

కం లలితాచ్చ స్ఫటిక శిల్యాతలములవై( చాలు విమలతరనిర్హృరిణీః 

జలపూరములను కారో,ల్లల దురువోరాలి నజ్ఞ లం బగుదానిన్- 
ఆర. 8-268; ఆర. 4-188 

ఉల్ల వనము . 

ఈ వనము. 

వ, అయు్యరగ వల్లభు వచ్చునంతకు నుల్లివనంబున నిలిచెద. 

శాంతి. 6-౯68 

ళో. అనేన నిశ్చయే నావాం సాధ్వి సం|ప్రాప్పవానివా, 
పశీతన్నాగమం దేవి వత్సామ్యస్మిన్ మవోవనే. 

సనం, ఛా, శాంతి, 867-10 

ఉల్ల సత్ సం. శత. (దీనికి. బెను(గున వ్య(న్రు[ప యోగము లేదు) 

ఉల్లసించుచున్న, [(పళాళించుచున్న, 

శా. ...సాందకునుమ (ణీ వి కాసోల్లస, (ద -కాళోక తరు| వజంబుల 

డ్రియన్ రంజిల్లి యొస్పెంగడున్, విరా. 5-88; విరా. 5_279 

ఉల్ల ననము సం. వి. అ. న. 

1. [పకాశము, వెలుగు. 

ఉ. అప్పుడు శంఖు. జెంతయు. [లియంబునం జెండ్లికి. బోవునట్లు 

మో, మొప్పంగ నృన్ర్రశ(న్రుముల యుల్లసనంబున శతునే।త్ర 

'ముల్, గప్పంగ. విరా. 8-176 

2, పళాసము, న్ఫుటత 

మహో[సగ్ధర :- వనురు దాదిత్య గంధలత్వ గరుడ భుజగ [వొతముల్ 

వైభవం బుుఖ్లననం బొందంగ సిద్ధు లశ్రనముల ముదము లృట్లి 

వింపంగ సాధ్యుల్, వాసిత స్వాంతంబులం బెల్లలమిక్ నంగ 

నజ్యాదరోత్కుర్చ ముల్. స్వరా. 1-84 
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8, వివోరము, వివారణము. rr 

క. ఆజచినం బణచిన. | వేళులు, గజచిన నత( డించుకయును గరుణిం - 

పక యం,దఅ నుజుముసేసె గుంపుల,కుజికి యుటిీకి ఖడ్గ దారు. 

ణోేల్లసనములన్., పౌప్తి, 8-7; మౌనం, 51" 

4 సంతోషము. 

చం =... సముదీరితోల్లనన ళందళిత _వవానద్దయాలళా, నుమవా' 

దుపొశ్రయ (పమవశోఖిత విశ్వజగనత్రధ్తువతా. ఉద్యో. శ-426. 

ఉల్లనమాట వి. (ఇ/ఉల్లసమాడు) 

ఉల్లసమాడుట, పరివోసము చేయుట, 

క. అని తను నుల్లనమాటకు/, గినిసి యినతనూజు. డేను (గీడి నిచట. 

మా.ర్కొను వీ(క6 గన్నులారం, గను(గొనుమీ నిలిచి యనుచు 

గవినెం బెలుచన్. విరా. 5.182" 

ఉల్ల సమాడు సం. ౪, [కిం 

". ఎ ఎ-కివాడుచు, పరివాసీంచు, మర్మము దూట నాడు. 

. ఈ యొడ్డు భేదింప నే మెవ్వరమునేర, మర్జునుండుచు నీవు నచ్యు; 
తుండు [దిద్యుమ్ను (డను దక జార్థుండు మనల ను,ల్లస- 

మాడకుండ నీలావు మెఅసి,. ఛేదించి మా శెల్లం [వియ మొనర్చు, 

కుమార్, (వణ, ల్ 

2, బపపాసించు, “గేలి సేయ. . 

సీ. తమ్మిశేషుల నుల్లసమ్మాడు తన మృదు,కర' యుగ్మమునను శంక 

రుని నే|త -ఆ- యుగ్మమల్ల మూసి అను, 4-419; శల్య. 2-216: 

ఉల్లనము చే. వి. 

ఏ శ్రిపొడవు, పరిహాసము, ఎత్తిపొడుపు మాట, సోల్లుంఠన వాక్యము, 
కం పరదోవము 'నెప్పంగ నే,ర్తురుగా కాత్మీయమైన దోషంబు మదిర. 

బరికింపంగ నధములు నే;ర్తురె తల(పక యుంట్ వలుకతో నుండ 

 కృమీ. . కర్ణ, 2_119, 118: 
వ, ఆని యుర్ణిసంశాడి మజీయును.. 

ఊఉ, గాడిద రూపుచాల్చి యుముకల్ దినుచుండంగ6 జూచి యల్లనం, 
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జా 'డెదు శ కశాంతి సమయం బగుటన్ విను మింకం గొన్ని నీ, 

వాడిన నాడు చిత్తమున నల్క- యొకింశయు బు ట్రద , 

శల్య. 2.915 

ఉలసములాడు డే. అ. కి. 
ణా 

ఉల్లసమాడు, 
లే, బాసమై వీరరథికులు బలసీ యెొలమీ, నొండొరుల గరువంబుగ 

నుల్లసంబు, లాడుచును కేరి వడశేర నత్యుదార్యగతి శిఖండియు 

నడచిరి కౌర వేం ద, భీష్మ, 1-11 

ఉలసితము సం, ఏిణ. (అ. ఆ. అ.) 
ఠా 

1. (ప కాళించినది. 

ఆ. ఆర్చివెలుచ నట్టవోనంబు చేసిన, నలిగి యతడు భల్లములల 

దదీయ, భూరికంకటంబు పొలుపట నటికి యృుల్లిసిత మకుట కుండ 

లములు డులిచె, కర్ణ, 3-308 

తీ. గర్వించినది. 

వ, సౌళదుండు రౌెదరసోల్లసిశతమూ రియొ. (దోణ, 2.16 

8. ఉ (ది క్షమెనది, శేకె త్రినది. 

క రాగ పరిలి_ప్రమానస,యోగ బున నిం దియంబు లుల్లసిశము లై, 

భోగులగుట 'యుడిపిన నప, రాగత సంసార దుర్విరామము నేయున్ 

- శాంతి. 4-296: 

మ. మది గారుణ్యము సేసి వి వవరు. డీ మం|తంబు నాకిచ్చె నే,నిదియే 

చంద మొ చూతునంచు నొకనా( డిచ్చన్ బుతుస్నాత'యె, నుదతీ: 

రత్నము వూర్యశై లతటివై శోభిల్లు తిగ్భాంశుం జూచి దళత్పం 

కజ భంగి శుల్లసిత మె చిత్తంబు రాగిల్లిగన్. ఆర, 7-384 

క, వినుతమగు లోకేచన,మున నన్ను విరించుండండు బుధనుత 
రవియం, దనుపాధిక విద్యాస్థితి నునికిం గపిలాథిదాన ముల్లిసిత 

మనన్, శాంతి. 6-488: 
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జల్ల నితుడు నం. విణ (అ. ఆ. అ.) 

1. (పకా శించిన వా(డు, గర్వించిన వా(డుం 

ఉ. శెల్లిని జోడు వెట్టుకొని తీ వగతిం జనుదెంచె మత్స్య భూ.వల్లళు 

న్యగనందనుండు వైరిమదావవా విక్రమ |ప్రశా,రోల్లసీతుండ్లు 

వన్యబల ముద్ద తి(గొల్బు మృ గేం ద రేఖ శో .థిల్లుచునుండ శంఖి(డు 

విభామణ శంఖనినాద మొప్పగన్. విరా. $-148 

4. సంతోషించినవా(డు. 

ఉ. గాండివము క్ష కాణమున( గర్జుండు గూలుటయుం దలంకి శ,లుభం 

డరదంబు దోలుటయు నొక్క మొగిన్ భవదీయ నేన లొం,డొండ 

కలంగి పాణుటయు నుల్లసితుండయి చూచి పాయు. వు, [తుండు 
మవోవిరావమున రోదసి పిక్కటిలంగ నాగ్చినన్. కర్ణ, 3-878 

రి. ఉత్సహించినవా(డుం శల్య. 2.262 

ఎఉల సిలు; ఉల సిలు సం. అ. (కి. 
ళా cn Le) 

1, సంతోషించు. 

ఉ. అంబుజముల్ నముద్యదరుణాంళుని( గన్న విధంబునన్ వికా, 
నంబున నుల్లసిల్లి జనచారు విలోచనముల్ నిజోజ్ఞ ఇలాం,గంబున 
కర్ణిమె నభిముఖంబులుగా( జనుదెంచి రైవయో,గంబున భూ 

విభుండు దురగంబలుల( చేరగ బంచి చూడంగన్. విరా, 1-256 

లే, ...ధర్మువు దప్పి యుధిష్టిరుండు, వడయ నొడంబడ€ డయ్యింద 

' వదవియైన, నుచిశగతి నెండవడసిన నుల్లసిల్లు. ఉద్యో, 1-11 

2, ఒప్పు, (ప కాళీంచు. 

ఆ. తనదు జాలవింబమను వమేయ వళ్యాపటల జటిల గగన భాగ 

'మగుచుు నుల్లసిల్లి జగములెల్లను విఅసిల్ల, బూర్యశిఖరి మీందం 
'బొడిచె నినుండు. ఉద్యో. 2-114 

కే, ఇ ట్రయిదును నుల్లసిలుట్క ననఘ భూజంబు పంచభూ తార్భ్శకంబు. 

. శాంతి. 1-88 

చ. _ఎమవోజ్ఞ సిశచ్చవి నుల్లసిబ్ల సుఇదరతురగో త్తమంబు దవు 

. = దప్వులం గాంచిరి చారులోచనల్, ఆను, 1.188 
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లీ. న్ఫుటమగు, వ్య క్షమగు. 
చ. అదియును గాక కోలుపులినై నను గా రెనుపోతునై న ను,న్మదకరి. 

నెన ను గమృగ నాథుని నెనను గిటిముటి జెటిదముగం గాల 
౬ | ఇ టట ట్ 
చగేలను గడిందిమగంటిమి యుల్లపిల్ల ( బ,ట్టుదు నడ గంగ. 

విరా. 1-88. 

4, విబ్బృంఖించు, చెల రే(గుం 

శె. ఆడ(గ6 బొదువుచు నలుక యంతంత కగ్గంలించి యాయముల్ 

నొంచి దోర్టీల నెుపీ, యుల్ల సిల్లి న నసుక్కకొండొరుల రద, 

వృత్తినొంచు చొండొరులను వెక్కసముగ. విరా. 2-347 

ర్, దిక్కులందన బాణంబులు, పిక్కటిలంగ నుల్లసిల్లీ భీష్ముడు నరు తే, 

రక్కుడ డించి (దుపదవిభు( డుక్కటం తల్సేన మీంద నురవడి 

గవిసెన్. ఫీష్మ. 1-292 

6, కలుగు, పుట్టు, 

చ. మనుజవరేణ్య నావలని మన్నన యట్టిదకా దె శతు మ,ర్దన మొన 
రించి మత్స్య నగరంబున కుతవ ముల్లిసిల్ల నీ చనుటయ నాకు. 

దేజమును నంపదయున్ గరిమంబుగాక. విరా. లీ_225 

8 ఆగ 5 సీ ఉద్భట డోధ సము చేకముల జూడ్కు,లం దుల్హసిల్లెడు నరుణ 

రుచుల, శల్య. 2.25b 

7. ఉండు, నిలుచు, 

వ మనవారును వెడలి భఖీష్ముం డ్మగభాగంబున నుల్లిసిల్ల నీ కుమారు 
అమ్మవోత్ము( బరి వేష్షింప, ఫీవ. $౪165 

| లట 

8. (పవర్తిల్లు. 

ఆ, ఆదిదేవుండగు మవోదేవు మీంద 'న్కెవ్వాని మనసు భ క్తివై భవమున్క. 

నుల్లసిల్లు వతని నెల్లకార్యముల డ,గ్గఖివు నూవె గవా వికార 

9, చింపొందు, వర్శిల్లు. 

వం ఆట్టి యెడం దక్షకు నపతగ్థింభై_ తత్నోదరూండగు నె రానతుండు.. 
a" 

1 "నిది యుపలోలీంవ నుల్లసిల్లి న మేశ్వవేశాభిభానుం. డగు వాగ 
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కుమారుండు నరముఖ శరాశారంబు గైకొని తన యొద్ద నుండ , 

కర్ణ, 8.316 

తే, ఒక్క. డుజ్జ 8 ల తకోమయుండు దోచి జరయు మరణంబు లేక 

యనసురల సురల, నోర్వంజూలిన బలముతో నుల్లిసిల్లు, మని వరం 

బిచ్చె నిచ్చిన నధిక క్తి, ఆను. 1-85] 

ఉల్లాననము వం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

ఉల్ల్ణసింప(జేయునది. 

వ. మి|తోల్లాసనంబును (బగుణమణిజాంబూనద మయంబును జన 

(పన్తుతి పాాతంబును వా_స్థిక శాూతలకంబును నగు నతని శేత 

నంబు గసకపుంఖ (పభా భాసితంబై_న భల్లంబున( బడనేసినం 
కర్ణ, 8_857T 

(మి తోల్లాసనము =మి|తులకు సంతోషము గలిగించునది) 

క్ (శ్రీ సం కామణ నిపుణ, విలానకటాజూ వివృ త్తిలంపట చిత్తో, 

ల్గాసన రజా వేద వ్యానవచో విభవలక్యు వహరివారనాథా. 

శాంతి. 1-1 

ఉల్లానము నం. ని. అ, పుం. 

". (పకాళము. 

క, (పహీంకార మయమనోటజ్డా,లంకా రోల్లాస నిత్యలాలిత్యునకున్,. 
విరా. 1.82 

2. ఆహ్లాదము, సంతోవము,. 

క. ౩ సేసి కుదన నికారో, ల్లాసంబున మేనువొంగ లఘుగతి చుత్కం, 

శానవపాన విధాన, వ్యాసంగ తరంగితాంతరంగుం డగుచున్. 

నిరా. 2.329 

వం చూచి తన్నప్పుడు (గమశ్రిఆ జనించిన నాని(గా6 దలంచి యాప 

దలకుం ఖాసి సంపదలకు భాజనంబనై తినని యూజడిల్లి యుల్లా 

సంబున మరలె నిట్లు కర్ణ సాగరంబు గడవనీది( పాండునందనులు 

పరమానందంబు నొందిరి, కర్ణం 3-896 

3. వికాసము, స్ఫుటళ, . . 
మ అనన వీని. చంట్ర్ ధవో రోల్డాస  వికృశాగ్గనుండై. మత్స్య మహీనా 
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థుండు. విరా. 5-258 

4. ఉశ్చావాము, 

కతమ తమ యొద్ది బలంబులు, (కమ విరళములైన దొరలు గారడి 

వివె న్కు గముగ( దలుముటయు నాత(డు, నమరోల్లాసమున 

దిప్య కరతత్పరు(డై, విరా, 5-65 

వ్. విజృంభణము 

ఉ. ... వాస'విశర | పతతిం దొరంగించి |దోణును.ల్లాసము మాన్ని 
య 

కౌరవ బలంబులు నెత్తురు వెల్లి (చేల(గాం జేసిన గర్గ కర్ణ మము 

జేకొనవే యనుచున్ భయంబునన్, (దోణ, 1-882 

వ. ఆతని వధంబునక్షై పాంచాల విభుని వేలిమ్ం బుట్టినవా(డగుట 

నప్పార్ష తుండు దత్సముయ జనితోత్సాహా రోష విశేషాయత్త 
చిత్తుండగుచు నన్ముహీనురవరు మీ(దం గవిసి యేసిన ననికి నొల్లని 

యుల్లంబునం బరుని యల్లాసంబు సహింపలేవి తేజంబునం బురికొని 

యతండు వోరం దొడంగిన దివ్యా(న్ర్రృంబులు |పడిఖాసింపక 

యుండ, (దోణ 5. 321 

“6, సౌషవము 

ఇ. పూ్య్యూవోభావమ. సూచి నన్నసదుగా నూహించెదో భీమ మ,చ్చావో 

చండిమ సారదుర్షమగ దాదండంబు దృప్యద్భవ్కర్దేవోల్లా సము 

నెట్టు దీినదశకుం దే నోవునో చూడుమీ, యావోపుమైడు లాంతి 

చూపఅకు వోవోపుట్టు మీ వారికిన్ . శల్య. 22248 

"7, విస్ఫురణము. 

శా. నిదాసక్తుని. గొంత మేల్కనినవానిన్ ను (వళుద్రాత్యుండైై 

యు దేకంబుమ ఇశార్యసాగమును చాహూల్తాసముం జూప6 జం, 

చ దేఖం దిర మైన వాని! దను నుళ్సావో [గతం దా(కి యు,న్ని 

[దసైర నముద్ధతిన్ బొజయు వానిం దున్మె నే కాకృ్ళతిన్. 

సౌా్రి, 1-178 

iB, ఒవెభవము. 
* 

వ. భవదీయసథ యొప్పునకును రాజసూ యంబు చెల్లిన యుల్హాసంబు 
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నకు నట్లసవ్యాపడి శాంతి. 3.129 

9, శేష, వ్యాపారము, కరన్చము. 
ల 

క, జాతుండు మృతు(డగుట (ధువము, భూతోల్లా సము లనిత్యములు 

విను సద్యః, పాతియగు శరీరంబున, వై. తొజ(గువె ధర్మవథము 
నార్యుం డడునఘోం శాంతి, 5-5]1$ 

10. ఉ| దేకము. ౯. 

కం నదిరయము వార ణం దుండు, గుదియించినయట్ల పో లె. గురువర 

దై న్యా, స్పదమగు విషయోల్లానము 6 గుదియించును యోగ 

సిద్ది గురుహృుదృలు(డున్ . శాంతి. 5-662. 

ఉల్లాసి సం. విణ. (న్. నీ. న్.) 
ఉల్తాసము గల వాడు. 

ను, నరసింవుం డనుశేం[దువచ్చు కరణి (నౌరం బుద  గంబుణ్కా, 

నుర మత్యు| గత. జీరి | కమ్ము రధిర ముగ్చల్లాసిమయై దోయిట, న్వెర 
వారం గొని తావు మెచ్చు. జవికి న్మేనున్ మొగంబున్ భయం 

కర కేఖం బొరయంగ జల్లి కొను నళె₹ళారవ్వు. జూచుం బొరిన్, 

కర్ణ, 8_214; ఏ౮. 1.7; ఏరా. 6-668; ఆను. 1-178- 

ఉల్లాసితము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

ఉల్తసింప( చేయబడినది. 

కో (శ్రీ సాంగత్య విధాయి వి,కాసోల్లాసిత కటాక్ష కరుణామయ, 

మూర్తీ, స్రీ 1-1 

ఉల్లి చే. వి. 

ఉల్లి గడ్డ, ఉల్లిపాయ ఆది 1) నీరుల్లి (పలాండువు) 2) వెల్లుల్లి (లకునము). 

అని రెండు విధములు. 

ఆ. మునగయుల్లి యడవిమునగ దుర్మ్మాంనము, లానుగముగ్చ్ర మలిన 

మైన యువ్పు,కతియ జీలకట్టి కరివేము గురుజ యిం,గువ (పతర్జ 

సీయకోటి యగుట, . ఆను. 8-189 

ఉలికుటు దే. వి. (౪ ఉల్లి) 
ఛా ఇ yy య 

-పోత్తిపొడువ్పు పోల్టుంళనముణ 3౩ “"... 
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చ. వినుమరి( జంపనుం జెణుప వేచుట లెస్స (పతాప భావణం,బున 

వెడ నుల్లి కుట్టులను బొంకుల వాన గలంగ( జేసి రేంచికం దన 

పూ(పు, దప్పు నజ సేయని చందము నమ్మియున్న చ్కాడ్పును మెలి. 

యంగ6 బల్కుచు( గడున్ మది నమ్మక యుండ(గా(దగున్. 

శాంతి, 8-20: 

ఉల్సికుట్టు మాటలు దే. వి. (ఉల్లి) 

ఎత్తి పొడుపు మాటలు, సోల్డుంఠ వచనములు, 
క. నమరమునకు( బురికొల్పు చు, మము. దలచిన నుల్ఫి కుట్టుమాటల €. 

దచ్చి,_ తము లుడికించుచు వాండవ్మ నమితిం గడగించు వార. 

చట నెవ్వరొకో _ (ఉల్లకుటు - ఉల్లము -కుటు - అని-శ రం 
ఎ (తకకుట్టు - తర్లిము [కట్ట ఉద్యో, aie. 

ఉల్సిఫితము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

రాచుకొన(బడినది, రాపిడి చేయంబడినది. 

(గర :— doo గల్లోల భాగోల్సిఖక గగనమై, ఆర. 7.16: 

ఉలెఖి సం. విణ. (న్. నీ, న్.) 

రాపిడి 'దేయునట్టి ద్క తాంకునట్టిది. 

వ. కైలాస ల విలాసాపవోసి ఛానుర గగనతలో ల్లేఖి శిఖరరమ్య 

వార్మగ్టత లంబులను, ఆది. 7-166. 

ఉవిద వై. వి. (సం. యువతి) 

1 స్రీ), ఆ(డుది, 

వ. అన్నా రాయణుండునుం ళోకసంతాపితాంత ఃకరణుండగుచు నుచిత.. 

వచనంబుల నయ్యువిదల నెట్టకేలకు నూరార్చి. దోణ, 2.889. 

2. భార్య. 

తే, ... బుచీకుండధిక, నమ్మదమున గృవాస్థ ధర్మముషు నడు వు, 

చుండి సంతానకాంక్ష నయ్యువిదతోడ. ఆను. 1=107' 

ఉప్విళులూరు; ఉవ్విళ్లూరు బే, అ. కిం 

1. త్వారపడు, తమకించ్చు త వాత వాపడు. 

78) 
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ఊఉ. వీనుల డియ్యమెక్క మును విన్కి( బరస్పర రాగవృత్తి లో, 

నూనినం జూచు వేడుకల నువ్విశలూరెడు నెమ్మనంబులు. 

| విరా. 8-898 

చ. పిలిచిన రాజులున్ మునులు (బీతి యెలర్ప బలోత్మ_రంబు 

శి,ష్కలు. దమతోడరా మనము లువ్విళు లూర.గ యజ్ఞ వర్త 

నంంబులు గనుగొంటకై సకల భూవలయంబున( గల్లునట్టి 

చారలు సననుదెంచినం ఆశ్ర, 41865 

మ. అనినంగేకయ రాజనందన (పభూతాళ్ళర్యయి యిట్టనున్ విను 

నీ రూపము సూచి మా నృపతి యివ్విళ్లూరు. విరా. 1-321 

ఉం, ౨.౨. ఇక్క డకు( దారి 'నేర్పునన్ , శ య్యకు( “దెచ్చెరం గుసుము 

సాయకు పూనికి నేడ తీర్నెదన్, 

క. అని యువ్యిళ్లూరుచు వెన జని, వీరా. ౭2-245; 246 

ఉవ్వెత్తుగొను ' దే. స. (క్రి, (ఉవ్వు--ఎత్తు-కొను) 
నిశ్శేషముగా చంపు, నకింప(జే యు. 

ఆ. కవల వారు గొడుకు గమియు6 జాంచాల వ,ర్గ ౦బు వృష్టి 

వరులు: గడంగి లేని యొక్క మా(తలోన నువ్వెత్తు గొనరె 

దు,ర్యోధ నాది శతము నుద్దవిడిన. ఉద్యో. 1-29 

/ 
/ 

క, ఆజువది కోటులు గపివర్కు లుజిక జగత్స9యము నొకట నువ్వెత్తు 

గొనం, దటీగొన్నయట్లు నడవ(గ, నెఅసి కుముదు( డరుగుబెంచె 

నృపవరు( గనియెన్. ఆర, 7.86 

ఉఊఉశీనరు-ండు నం. వి. అ. పుం, 

ఒకానొక రాజు, అష్టవసువైన (వభానుని భార్యకు [వియనఖమొన 

జితవతి తండి, 

వ, మరి లోకంబున నుశీవరపతి కూ(తురు జిశవతి యను కోమలి 

నా |పియనఖిం ఆది, 4-159 

ఉష్ట్రము సం. ఏ. అ. పుం, 

జ: చు, లొట్లియ. 
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స్కీ విను తొల్లి యొక యుష్ట? మనితరసాధ్యత పంబు సేయగ 

మెచ్చి (బవ్మా వచ్చి యర్ధించినది యేమి యనిన-- 

శాంతి. 8-68; ఆళ్వం 8-157 

'ఉష్టి9 పం. వి ఈ. స్త్రీ 

ఆ(డు లొట్టయ. 

కం తురగియు నుష్టి్యయు ఖరియును, గురిసిన దుగ్ధములు నింద్యకోటి 

గణితముల్ , ధరణీసురాది జను ల్కప్పొరువునం బోయిన నఘంబు. 

బొందుదు రధీపా. శాంతి. 1-321 

ఉషము సం, వీణ, (అ. ఆ, అ.) 
౯59 

వే(డియైనరి. 

చ, దినముననెల్ల నువ్షకరదిప్తులు పర్వి రనంబు. వీల్వం 
శాంతి, 2.126 

-ఉష్టకరు(డు నం, ఏ అ, పుం. 

సూర్వ్యుండు, ( వేండియైవ కిరణములు గలవాండు) 

సీ చం దముని నుష, కరుని జ కంబులుగాంబెట్టి. కరం 1-282 
ళం ౬ లి 

ఉషత్వము సం. వి ఈ న 
6 

వేడిదనవముం 

క, హిమకరు(డు శై త్యమును న,ర్యము(డు మహాతేజమును వుతా 

శను( డువ్షత్యము విడిచిరేని గుర్వ,ర్హము నాచేకొనిన న్మద్వుతంబు 
౯a థి 

విడుతునే. ఆది. 4.228 

ఉషినాభుడు సం. వి. అ. పుం. 

ఉపష్ముపులలో నొక(డు. చూ. ఉప్ప పులు, ఆను, 8-192 

ఉష్టిగంగ సం, ఏ. ఆ, (స్రీ+ 

ఒక తీర్ధ పదేశము, ఇచట స్థూల శిరసుని ఆ్యశమము గలదు. ఇచ్చట 

మానకోధ త్యాగము ముఖ్యము ఇందు స్నానముచేసిన వారు కృతార్జు 
లగుదురు. బహుళః ఇది ఉష్షపు గుండముగల గంగానదీ (వదేళ 

మేమో, 
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తే. ... నీ యుత్తమ నాయకత్వ, మెటేంగి నిను? గొనియోడ శే: 

నెంత దానం విరా 2-361 

తే, నాథుల దూజంగ. గాదు వినుము, సతికి? దానెంత వడియును 

నభల లోన. విరా, 2-146 ఉద్యో. 4886: 

ల, ఎంత కాలము. 

కం ఎంతకు గృత కార్యుండగు, నంతకు(డీ రంతకును భయం బందక 

ని,శ్చింతమున నుండు (డు, ఆది, 7-266: 

4 ఎంతకు లేదు = ఎంతకు( గాదు. ఎంత కై నను( దగును. 

క. పొరాశర్యాది మునులు, నీఠరాజన్యులును: వినికి యెంతకు లేదీ. 

గారాము నాకు( బర మో,దారపదావా కి ప్రి గాదె ధిర్మతనూజూః 

అను, 4-894. 

రీ, సంబంధ సర్వ నామము... 

చ. మన బలమెంత యంతయు: సమ్మగ సముద్యమ దుర్గమంబుగా,. 

మును మును గూర్చి, విరా. 8-108 

ఎంతదప్వు దే. వి. 

1, ఎంత దూరము, 

భొదువుటయును గ గొందలంబు నేయు, స్రీ 146. 

షె అసంభవము, . 

తే, దోణ కర్ణ దివాగ్రన్త్రముల్ కూర భంగిం గవియు నప్పుడు 
మము నీవు గావకున్న, (బదుకు. శుంతదో వ్వధిక కుభంబులను: 
భ,వత్ప'*పొదంబు: గని. కాదె వానుజేవ. శల్య, 28-889 

ఎంతదొంక అవ్య. (దు. (ఎంత) 

ఎంత వఅకు, ఎంత పర్యంతము, 

గి. ఇలయు గిరులును' శరధులు నెంత చడ గలుగు నంత కాలం. 

= బును వెలయుచుండు; శుకుని కీ రియ, శాంతి. 6-341 
య. 
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శ్లోకములు వెనుక ముందగుట మా|త్రమే కన్ప్సించుచున్నది గాని చీరలో 

'భేవములేదు, ఈ మా్యతమునశే తిక్కనగారు నిర్ణయసాగఠ (పతిని ఆను 

సరించినారనుటకు వీలులేదు. 

ఉష్మము సం వి, ఆఅ, న్, పుం, 

“= వేనంగి, (గప్ఫిము. 

సీ, == .శతు సతాపోష్థ సమయంబు,గా మితు బర్హికేకారవంబు, 
బా 

'లెనంగంగ.6 దోంతెంచి యిం దనందన మవేోజలధర్రంబు, 

| ఆర. 6-186 

ఉనులు దే. వి. 

(పాణము. 

. క, ఉసులు సచ్చినవారలు వత్తుర, [దోణ, 2155) శల్య. 2-656 

ఉసుజుగొను చే, అ. కి. 

లం (పాణము దీయు. చంపు. 

శీ క. *౨.,ఈ, పివ్నాతని పాణంబులు, -గొన్నది యిది దీని యుసుజుగొని 

యెద ననియెక్, ఆను, 1-7; [దోణ. 56.185 

ఉక 

ఊంకించు దే, అ. కి. 

ఉంకించు, ఉత్సహించు, పూను. రా 

శా. నీ తోడ్చాటున వే( (దివిష్ట పములన్ గెల్వంగ నూ(కింతు. 
కర్ణ. 3-180 

ఊకయకువ దే, వి, 

వి క్రాంతి, ఊలణట, తెటపీ, విరామము. 



1288 ఊంకొను: 

చ, వలవదు రోయ(ళాండవుల వారొక యూంకువలేని తిమ్మటన్,. 

బలమజి వన్యస_త్త్యముల పాల్పడి చచ్చినచోట. బూరి యు,న్మొల 

వదె యింత కింకిట మనోముద మస్టలితంబుగా(గ వి, చ్చలవిడి. 

రాజ్యల తీరం దగు చందమునం గొనియాడు మున్నతిన్, 

విరా. 8-95 

“ఊటట"” అనునరి పాఠము. “*ఊంకువొ యను నది పొఠాంతరము, 

ఊంకొను చే, న. కి. 

1. ఊ(కొట్టు, మనస్సున పెట్టక విను, వినియ విననట్టు విను. 

ప. మీరును వారును నొక్కటియై యున్న మీదిక్కు దేవతలకు దేజి 

చూడ రాదనిన నమాశ్తిటలు వెడవెడ యూ=కొని ధృత రాష్ట్రండు 

విదురున కీట్ల ని యె. ఉద్యో. 2-49: 

ఉం రక్కెపమాట లాడెదరు రాజును దమ్ములు వానిలోన సీీవొ' 
క్కటి మొనల గాదనగ యూశొసుచుండుట యంతకంచు మేలు. 

ఉద్యో, 8-94 
2. విను, ఆలకించు. 

చం ౨౨. కార్య మల్చ్పబు,ర్దుల వెడమూట లూశోొనకు దోవము 

నేగియు వచ్చు నెమ్మెయిన్, ఉద్యో. 8-881 

ఊగు దే, అ. కి. 

ఉయ్యలనూంగు చూ, ఊచు. ఆర, 4-185 

ఊ(చము ట్లు చే కిం విణ, =. 

(అరటి పొరలను దూ(ట తగులు వణకు నొలిచినట్లు); నిశ్ళేషముగా,. 

మూలముట్టుగ, 

ఆ. ఉద్దవిడిన పనుల నూ(చముట్టుగ( దెత్తు.. . విరా, $120 

ఊంచముట్టుగొను కే, స. కి, (ఊంచముట్టు (కొను) 

నిశ నమణ ల్ జంపు చంపు, 

రర క్ల పొరక తమ్ములు. దోడృడ(గడంగ శ తు,వరుల గల్చెదనంటో 
వొక్కరుండు దక్క, కుండ నీతమ్ముుం గుజ్జల నూంచ ముట్టు,గొన్ 

యెనే విధి యేగతిం జనుదుగెవుము, " “శల్య, 1-28 
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ఊంచికొను దే, న, కి, 

ఊ(గించుకొను, ఊ(గునట్లు చేసికొను. 

ఉ కాతన ఖభా|గఖండిత లసనస్రదకుంజర కుంభము క ము,క్రాతత, 

నెల కందర గువోంతర ను_వ్హమృగేం[ద శేరు, (వాతము. 
వేడ్క నూంచికొన వారక చేరులు గాదె కోర నిర్రాత 
మహోోగు భీము( జెనకం దలపోయట నీకు నెమ్మెయిన్. 

ఆర, 6.176 

ఊంచు డే స, (కి, (4/ఊగు) ఊంపు 
ఊ(గ (జేయు. 

చ దళిత నవీన కందళ కదంబ కదంజక కేశకిరజో, మిళిత నుగంధి 
బంధుగ నమీరణు(డన్ నఖుల డూంచుచుండ(గా నులియుచు 

మొల్ల గుత్తులను మయ్యెల లొప్పంగ నెక్కి యూ.గె న్కుల్లల- 

దళినీకులంబు మృదుల ధ్వని గీతము వి_స్పరించుచున్, 

చూ. తలయూ(/చు, ఆర, 4-188. 

ఊంటు డే. స. కిం 

పొడుచు. 

సి చేరి సమె్యైటలను 'జీరుకోలల నేని యంకుశంబుల నూలి యతి. 

రయమున, వావానంబుల( దోలువారును. . ఖీష్టు. లీ.284 

ఊ:డు దే. ఆ, కి. 

(దీనికి మూలరూపము తమిలమున “ఉను = తమిలమున కేఫమునకు 
“4” కారోచ్చారణ ముండును గాన “ను లోపించి ఊఃడు అయినది 

రేపము లోపించి “ఊనుి అయినది “ఊండు, ఊను" (సమానార్థక. 

ములు) చూ. ఊయడుకొను. 

ఊ(డుకొను ఊండు (స్వార్ధమున “'థోనుి (ప్రత్యయమృు 
నాటు, (గుచ్చు, దిగ బడు. 

వ, కాలుబలంబుల పీకుంగుపెంటలమీ(ద నూ(డుకొనం గూలిన. 
ఘోటకంబులును. (దోణ 2.60: 

(ఇది “ఊ(దుకోను ఆను పాఠమునకు పాశాంకరము' 



1240 ఊంత 

“ఉత దే. వి. (౪ ఊందు) 

1. ఆధారము, 

క, చనుటయు | చౌపడి యతనిం, గనియుం గానని విధంబు గైకొని 

చిత్తం,బున జెనరక తన ముందటి, పని వెరపు నుండె ఖీము 

వలుకుల యూ(తస్. విరా. 2-248 

చ (పావు, ఆశయము, 

వ (ధృతరాష్ట్రుడు) డప్పి యెక్కుడు గదిరిన గాంధారి తనువున 

మేను సెర్చి మూర్చిల్లుటయు నారి. నొంది యక్కు_ంతీనందనా 

[గజుం డి ట్లని పలవించె, 

క, కరిదళ సవా[న బలవిస్ఫురితుడగు విచి|త వీర్యవుత్తు)( డొక 

తలో,దరి నూ(తగొనియె విధి, య్యెవ్యరి హీనుల(జెయ( డకట 

వ|కుండై నన్, 

చ, అనిలజుమేని చందమగు నాయనరూవము చూర్చ్మి తంబు సేసిన 

బలమాననీయు( డొక జేడియ నక్కాట యా(్యశయించఛచె. 

ఆశ 1.89,40,41 

8, అవలంబనము. 

"చం అరయంయగ రాజధర్శము నమా[శయమై నడపుం [దివర్గమున్ . 

గురుతర మోత ధరన్చమునకుం దల(పం దన |పొప యూత, 

శాంతి, 2-158. దోణ. 1-858 

సీ, అవశమై యొజుగిన యంగవల్సిక పొంత,నున్న భూమీరువాం 
బూత గాంగ ఆర. 7.26 

శే, భావముు తలంపు. 

క. ఇది నాయదియను నూత, నశ్రది నెయ్య ది పట్టుకొల్పినను వాని 

తమ తుది, జేటు నొంది వానికి నది శోకము. నావహీంచు 

నత్యింతంబున్. శాంలి. 418 

= శ్లో. కించిదేవ. మమత్వేన యదా భపతి కల్పిశమ్. 
“త చేప పరిశాపార్థం సర్వం సంవద్యతే తదా. 

నం, భా, శాంతి., 17క4-61,45 
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5, అడుగున వెడల్పుగను వెరి సన్నముగను నుండునట్లు రెండు వై వుల 

మూత లేపండ వెదురు వేళ్ళతో అల్లిన మత్స్యగవాణ సాధనము. 

క, వెరవున నూ6ంతల నె త్రెలంగరముల మతముల. బట్టి కడునంతన 

ముం, బొరయుచు( (దాళ్లం గువ్వ, గరమూహించి మది 

(వాప్త శాలజ్ఞుండున్ , : శాంతీ, 8-198 

ఊంతకోల కే, వి. (ఊంత -[- కోల) 

అవలంబముగా( బట్టుక్ నెడు కటి, అవలంబము, 

తే, అంధులకు నూ(తకోలగా నకట యొకని వైన నిబుపక నూర్వుర 

నదయ వృత్తి, (మింగి తందెవ్వ6డేనియు మీకు నెగ్గు, లా చరింపని 

వా(డు లేడ య్యెనయ్య, (స్రీ 1.170 

ఊంతగొను దే, స. కి. (ఊంత --కొను) 

ఆ|శయించు, ఆధారము చేసికొను 

వం ఆక పిధ్యజుండు నిజధ్యజదండం వొక్కింత యూ.తగొనిన. - 

(దోణ. 8.90; [దోణ. 1-40 

ఊందిచెప్పు దే, స, కి. 

నొక్కి పలుకు. 

= క, ఆతిథి నిను. గోాంనేనిని, మతిం గింకిరిపడక యోల మానగొనక నీ 

వతనికి6 (థియంబు నల్పుము. సతికిం బతి పనువుసేయ(జను 

వెల్లిదియున్ . 

క అనియూూ(ది చెప్పి. ఆను. 169,70 

'కం విను మంత భేదమున వచ్చిన కీడున కనఘ శాంతినేయు టరిది 

గావున మం [తులతో మం తావన నియమం బూది చెప్పవలయిం 

అమ్మీ. ఆశ. 1_69; శాంతి. 1-188 

'ఊదిషట్లు చే. స. కి 

పడకుండ గట్టిగా ఆని వట్లుకొను, 

చ. కనుగొని ఫల్షునుండు దురగంబుల వా గెలువట్టి యెత్తిత,త్తను 

వులు నూల్కొనన్ నివిరి తత్పరతం దగ మత్స్యభూమిభ్ళ, త్త 

నయుని నూందిపట్టి వికృత బగు రూపము చక్కజేసి నెమ్మన 



1949 ఊందు. 

మొక భంగి చేర్చి నరిమంబుగ( గౌ(గిట6 చేర్చి యి ట్లనున్. 
ఏరా. 4.174. 

ఊదు చే నం కీ. 

1. ఆ ధాగ్చ్రనము చేయు, అగ్ని (పజ్వలనము మున్నగువాని కొలకు' 

నోటితో గాలి విడుచు, నోటిగాలితో (నిష్ప) రే(గ( జేయు, 

సీ. అల్లిక యూ౮చెడు నప్పు డక్కొమ్మచా,తెజతావి 'ధ్రైర్భంబు 
|రిప్పుకొలుప. ఆను, 1.49: 

శ, పటు విశిఖపం క్రి యత్యుుత్యట రయమున నిగుడం కేయంగా 

నప్యాధ మూ(,దుటయెన నుండ దీప్తోద్భట భంగి గృపానలంబు. 

బలములు వొంగన్, విరా, 5-147 

2. [గహించు, స్వీకరించు, 

సీ, ,..నీతులు వారువుదేశింప వాని నూ(దిన మనంయి, గలిగి వ ర్తిం. 

పుము. ఆక. 1-66 

లీ. వటుకొను. 
ట 

క, ఉరగపతి తలలవల నుర్హుతరజవమున ననురులూడి శత్పుచ్చము 

ని,ర్భరపరు లూంది మవోమృత్సరమున వడి(|దచ్చి (తచ్చి జవను ఆి' 

యున్నన్. ఆది. 2-18: 

ఆ. వినంగ నిష్ట మేని వినుమని (దుపదుచే, యూంది యింటిలోని కొనర 

నరిగి, ఆది. 7-246, 

నే ఆ శయముగాం చేసికొను, (పాపుగా( చేసికొను, ఆ _శయించు. 

చ, తన భుజళ క్తిలేక యొరు దర్పమయోూంది పరా కమింప వచ్చిన, 

నది'నెల్లునే, .. ఉద్యో 1-207 

ళో, పరవీరం 'నమా| శిత్య యస్సమావూయ శే పరాన్ . 

సం. ఛా. ఉదోరి. (2-4- 
సీ పాండు. సూనులతోడి పగకోశ్చె నెవ్వ్యని యుత్సావామూది 

మ యోధమండు. కర్మ 1-21 

వ, వచ్చి యర్విటపంజు నూంది యశ్యాకంబుల వాలోకించి. 
సౌ వః 1.12% 



ఊందు 1949 

5, ఆధారముగా. గొము, 

ఉ. మానుషళ క్రి యుల్ల(డు నమంచిత చై వమ యూ?దియుండు. 
ఉద్యో. 2-5 

చ, మనకు నజాతశతుని సమంచిత మార్దవ మూ(ది నంధినే,య- 

నుచిత మైన కాలమిది యా[గవాముం జొరనీకు చి త్తమున్. 

శల్య. 1.54 

ఉ. ,..నన్ను( దనయంతటి మానిసిజేసి యుండ నే,నే తగవూంది 

యాకురుకులేళ్వరు. కాయుదు ముట్ట వచ్చినన్ . ఉద్యో. 4-89 

6, గట్టిగా ఆనుకొను. 

చ. కనుగొని ఫల్లునుండు దురగ6బుల వా గెలువట్టి యెత్తి తృత్తను. 

వులు నూల్కొనన్ నివిరి తత్పరతం దగ *” మత్ప్యభూమిథ్ళ,. 
_త్తనయుని నూందిపట్టి వికృతంబగు రూపము చక్కంజేసి 

విరా. 4-174. 

7. (పమాణముగా గౌను 

ఆ. ధర్మ మెడ ల. గ్భపణ కరస్హంబు. గోరి త ,డ్హంబు ' నువ్వె సకల ధరి: 

కారి, యొడమి లేనివా'డ నడపీనుగను నహుపో కి వినమె. 

చాని నూ(ద వలడేె, శాంతి, 1-49" 

ఉ, +=.లోకనం, భావితకీధీ వయ్యెడు నృపాలక నా పలుకూ(దు 

పాటిగాన్, a శాంతి. 1.221 

చ. నమయమ యూ(ది పాండవుల శక్తుల చాడ్పున నిందు నా(డు' 

బన్నమువడి చేన్న దైన్యము, ఉద్యో. 1.244. 

చ. ..సజ్జన మనోజ్ఞ వచో మవానీయ నీవు నె,ప్పిన వలుకూ(ది యా: 

[కతువు (పీతి నొనర్చెద నెల్ల భంగులన్. అళ్వు. 1.13 

8, ఆను, నిలువు, మోపు. 

శే, .., రాజ్యలోభంబున నఖిల బంధు, జనముల వధియింప( దొడగితి: 

మని రథంబు మీ(ద' గూర్చుండబడియెం కజియూ?ది కొనుచు. 

భీష్మ. 1-188 
వః ఇ ్తెటంగున నొక్క యెడ నయినసను గా లూదక్ లీలోడ్యానంబు 
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గలయంగుమ్మరుచు, విరా. 2-805 

9. ఒత్తు. నొక్కు, 

చ. పవనత నూజు వావాువులు పాణియు“ంబున( బట్టి వీంక మై,నవని 

పయిం బడం దిగిచి యంగము జానుల నూందినం గడున్, జవమున 

ద +డతాడిత భుజంగముభంగి సమ. తిశాంగు(డై.. 
విరా, 2-84! 

క. అని యూందిజెప్పి యొకనా,డు. ఆను, 1-68 

110. వహించు పూను, 

చ, ఇటు దగునయ్య శూరులకు నెల్లను భోకడ యట్ల కాదె యే,మిటికి 

' నలందురన్ మొనలు మేకొని యాయుధజీవనంబు నూ(దుటయు 

నిజణుంగ వే రిపుల( [దుంచి యశం విల నించి పుుతు( జెక్కటిదివి 

చూజ కోల్ పీయమ కాకిది య।|పియమే తలంపగాన్ 

(దోణ, 2.25 

క, ఉక్కతి సురపతికైనను, | మొక్కము నృపధరశ్రమూంది మొన 

తల( బడినన్, మిక్కిలి చేరును నిట దివి నక్కజముగ!: బెంపు 

బడయ నగుట ననరేం చా. mo ఉద్యో. 8.860 

‘£0. పట్టుదల పట్టు. 

మ. గురు వుతుండ నురాంతకున్ విజయునిం గ్రూర్యాన్ర నంతాన 

ని,షురపాతంబున నొంప నాహరి దదాటోపంబు నైరింవ క,న్న 
రుతో నౌవధ 'మూంది చేసి తెవులున్యర్దింవకున్నం దుది, 'నృరమై 
యుండు దె యే పడంపుము రిపు నృంరంభివై నావుడున్ + 

| శాత 

“ig. విశ్వసించు. శ్ర 

ఉ. ఆతనిం గాన “బొమ్యు [పచుాదరణంబున వీదు కోర్కి నం, 

(దీతిగ( చేర్చు నా గుణగరిష్టుండు చాపలు కూందుమన్న మో, 

చాకీశయంబు నొంది కృగుగ డా ధఠణీశురవర్యుతో మవో, క్యా 

"ఇెలివొందె నా మనము శానక పావన వాక్య సంపదన్, 

శాంతిం ర-558, శాంతి, 2-369 
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18. పొందు. 

కం' అగుణంబయును నిమ్మెయి(, (బగుణత( (కాపించు నక్షిర మవాం౦- 

కార, స్థగుణంబూందీన విడిదిన, చెగు నన్నియు నిర్వి కార దీ_ప్తంబు 

నగున్, శాంతి, 6.15. 

క. అని వుతుం డుపదేశించ్తిన జనకుం డట్లచేసి చెంచె సుఖంబిన్ ,. 
మను జింద యవ్విధము( గని, కొని యూ(దుము సత్యధై కుత్త 

లత్వంబున్= శాంతి, 4-31 

క, నరనాథ సుఖము దుఃఖము, బరువడి మెయి బొరయు(గాక 

పన్నుగ నరునిం, బొరయునె యందొక్కటి యవి, పొరసిన వల 

దూ మోదమును ఖీవంబున్. శాంతి. 4-12; శాంతి, 2-244: 

14, అలవటుచు. 

క, తరమును నక్షరమును ద్క తృరమును నెటి(గితివి శోకథయ- 

మోవాుండనై, కురువర యానిశ్ళేయన, కర పబోధంబు 

నూందు గాథాదరనశన్. శాంతి. 6-71 

15, అనుభవించు. 

ఉ. అయ్యమలాత్మతోడం బవనాత్శజుం డిట్లను ధరస్చిపుత్తు? నీ 

వెయ్యది యు_క్ష హేతువుగ నిమ్మెయి( వాసెమ నీదు పన్పునం 
గయ్యము నేసి భూపశినికాయములం బరిమార్న్చె. రల్లి నీ, 

కియ్యన లక్షీిగ్రనూంది చరియింపక యిప్పుడు వాయ బాడి యే. 

ఆ. 1-168" 

ళో, [పనీద మాత ర్యాగా _న్వ్వం వన మద్య యశస్విని 

శ్రియం యౌధిష్టిరిం నూత ర్భుంత్వు తావద్భలార్థి*మ్, ఆ ళ, 16 28: 

16. (గుచ్చు, నాటు, దిగంఐడు. 

వ. కాలుబలంబుల పీనుంగు పెంటలమీ:ద నూ(దుకొనం గూలిన 

ఘోటకంబులును. (దోణ, 2-60. 

అం కి. 

ఉండు, నిలుచు, 
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వ. "అందు రౌహిణంబను పాదపో త్తమంబు గరుడునిం గని సంఖభా 

వించి శత యోజనాయతంబై న మదీయశాఖపై నుండి యిగ్గజ 

క చ్చపంబుల భకించి పొమ్మనిన గరుడుండు నట్ట చేయుదునని 
యమ్మవోశాఖవై నూంద సమకట్టి యందు, ఆది. 2.71 

ఊ(దుకొను చే..న కి. (స్వార్ధమునందు కొను (పత్య్యయము, 

1. (గుచ్చుకొను, వాటుకొన్సు దీగబడు. 

వ. కాలుబలంబుల పీనుంగు వెంటలమీ(ద నూ(దుకొనం గూలిన 

ఘోటకంబులును. (దోణ, ల. 60 

2. పటుకోను, 
లు 

వ. ఇట్లు మూర్చిల్లి కొండెక సేపునకుం చెలిసి గాంధారి పరిచాగిక 

లూ(డి కొనిపోవ నప్పు త్రశ వంబు కడకు. బోయి స్రీ 2-26 

ఊరిచు చె. స, [క* ఊడ్చు 

డులుచు, రాలుచు, 

క. ఆందంద మెడయుం దలయు న,మంచాటోపమున( బెక్కు 

మాలు లడిచి చావుందెలియం జూచి యలగశెడు, జెందముతో 

నీంళలన్నిటిని వెన నూచెన్, శాంతి. 8-498 

శే. ఊచి బొండువు | వచ్చిం శాంతి. 3-499 

(“ఊడ్చు" = నకు ఇది పాఠాంతరము) 

దఊకిటు చే, వి (౪ ఊరు) 

ఊరిన |[దవము. 

సీ, ... ఎముక యూట, చవిగొని యానుచు, శ్ర 8.9 

-ఉంటాడు దే. అ, (కి. 

ఊగాడు, (గక్కదలు. 

వ. కలం7ం దోయధి న_ప్పక ౦బు గిరివర్గ బెల్లి నూటాడె సం చలతం౦ 

బొం'దె వనుంధ రావలయ మాశళాచ [క మళ్లాడె విరా, 4.172 

ఉండు దే. అ, కి, 

ఖీడు, వదలు, సడలు. | 
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క, గరుడ్యాన్ర్రం బేసిన నృచ్చెరువుగ గరుడములు గవిసి చీరెం జంచు, 
న్ఫుగణము మెజయ(గ వెన నృయ్యురగాతగ్తక బంధ మూడ 
న ర్వీనాథా. కర్ణ 2-285 

ఆ. ... ఆతని మౌర్వి యూడనేసె. కర్ణ. 3-890; కర్ణ, 8.848 

_.ఊడుకొను దే, అ, కి. 

1. మూ(గుు కవియు. 

క. అరదంబులు మొదలగు ను,ద్దుర వాహనళకోటి డిగ్గి దుర్జాంతగతిం, 

దురగంబులవై వారివై, నరువై నూడుకొనంబడి6 నలి నార్చుల 

తోన్. (దోచి, 1=260 

2. నాటుకొను, [గుచ్చుకొను, 

వ, మిగిలిన మాతంగంబులు పెనంగిన కనకలి_ప్ల కాండంబు లూడు 

కొనం, చాటిన వెరగళు వోవు కొండల వడి బొలుచునవియు. 
౧ కా 

ర్ల, 2-227 

ఊడ్చు దే, స క్రి, ఊడుచు 
1 తొలగించు, తీసివేయు, 

వ, అప్పొౌరవో త్తము ండు నవ్వుచు మన మనువులు సాలునని పలికి 

సర్వాభరణంబులు నూడ్చి వల్క లాజినంబులు ధరియి౨చినం 

దముశ్చిలు | చెపదియు నట్ల చేసిరి మహో, 19 

వ. అప్పుడు కౌరపులుం చారును దమవారును మైమటువు లూడ్చి 

యాయుధంబులు వెట్టి గాం గేయుకడకుం బోయిరి. 

భీష్మ. 3-419 
వ, గోదండంబు నెక్కుడించి కంటళకంబూడ్చి న్నిదింపుము సౌ ప్తి. 1-రి5 

2. విప్పు, 

క, ఆయుధము విడిచియుండంగ, సాయక గురు మీరు నూడం జంపిన 

క షో పాయుని ధృ ష ద్యుమ్నుని, మాయించియకాని తొడిన 
€ A) 

మటు వే నూడ్చన్. కర్ణ . 2-180 

శే. సమర కౌతుకియైన యజాతళ్యతుం డొప్పు మిగిలెడు మైమజు 

పూడ్చి యాయు,ధములతో ( గూడ, దనయరదమున జెట్టి , యిల 

మడిగి మౌనియె కరంబులు మొగిడ్సి. ఫీష. 1-152 
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లి త్యజించు, విడుచ్యు ఉద్పగించు, 

వ, తోలూడ్చు మవోనాగంబునుం బోలె. గరవాలంబు చాన యొటు' 

వెలికి నిగుడుచువ్నయది. ఉదో్య్యోం 2.146; శాంతి. 6-282. 

సీ. సుగతికి( జనంగోరి తగ నుజ్జగించెద,బా గాసనంబున్సు, బాణము 

లును తే. శతెలివిగలిగి మనుండని పలికి శర శ,రాసనము లూడ్చి 
తేరివె నసఘమూర్తి యొప్ప( గూర్చుండి. [దోణ. 5.822 

శా. శానున్ భార్యయు వేగు జేరడవికీం దా నొక్క-(డై నం జనున్ _ 

శాంతి, 9.282 

4, పెలుకు, ఊడ(దియు. 

ఆ. పడుచు రీ లూడ్చి పట్టి యా జెడినట్టి, పులుగు చందమయ్యె. 

దల(ప నా యవన, కర్ణ. 1.84 

క. ఈ కలన్నిటిని వెన నూడ్చెన్ - శే - ఊడ్చి బొండుపు (వచ్చి. 

శాంతి. 8-498; శాంతి. 8-499: 

ఊనము నం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

హీనము, తక్కు నై నది, కొఅవడినది. 

క. అనవుడు శినిపుంగవు. డొక్కి_౦త చింతించి పాద్దుపజ్జం బోవుట 

బంటుతనంబున కూనంబుగాదు, (దోణ, 8.800: 

క, నీ వడిగి లేను నిచ్చితి, భూవల్లభ యింక సత్యమున కూనముగా,దే' 
వరియింపమి, శాంతీ, 4-148 

ఊను దే. స. |క్రి. 

1, పొందు, 

ఆ. ,.. ఏమి నంభవించె, నేని దానం దృ ప్రినూనుట దప్పిన పనికి 

వగవ కునికి భహ్యగుణము, కాంతి. 5-23. 

శే. మనుల మానసంబులు సం(పీతి నూన. ఆను, 4-444 

క, ఏనుంగు వడిన నచ్చటి, నినలు చెగలుటయు రాజసింపహు(డు 

దన్నుం, చాన పురికోల్చుకొని వెజ్రుపూనక చానవుని యెదుర 

నొక్క(డ నిలిచెన్. భీష్మ. 8-116 
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క, హీన పజ్ఞ్జం డకారస్ధము,లై నవి చేసి తుది వగచు నతుల| పట్టా, 
సానుమదారూఢు,డు వగ,నూన(డు దురితమను వతితి కోడక 

యునికిన్ . శాంతి. కీ-852; శాంతి, 4-31. 

2. ఊదు, మోపు. 

వ, జంఖాంతక నూనుంతు సరభసంబుగా రథంబు డిగ్గనుటిీకి వెన్ను 

"వెనుక నెయిది కరంబుల (గుచ్చి పట్టిన నతండును దిగిచికొని,. 

వెండియుం బోవం బోవ. బది యడుగుల కొలంది నా శాంతే. 

యుండు పద స్థైర్యంబును బాహువీర్యంబును మెజయ మహీతలం. 

బూని మెట్లి నిలువంబటి నిట్టూర్పు నిగిడించుచు నద్దను జమర్ల 
A] లు >) © a 

నునితో నిట్లనియె. భీష్మ. 3-267: 

శి, పూను వహించు, అవలందించు. 

కే. ఒండొరుపుల లేజమటల నూని వేగు, వడిన చాడ్సున నవయవః. 

భంగులందు(, దగిలి మజఅపున( దడయు నిద్దఆ విశాల నయన 

దీప్తులు నజకువ బయలువడ6గ, విరా, 5=-ఏ95 

శే, కూటికై |దోణ ఫఖీష్ములు గుతుతియనక, యనుసరింతురు ధృత. 
రామ్ల(డును దనూజు, తృష్ణ నూనినవా(డు రాధేయబోటి, 

తులువలెల్లను నతని నద్భుద్దియం (డు, ఉద్యో. 1-86. 

క మానిత ముని యొకండు సుఖా,సీనుండై యున్న నతని శిష్యుడు. 

వినయం, బూని నిలిచి మోక్షము తెర్కు వానతి యీవే దయా. 

మయా నా కనుచున్. శాంతి. 4-261 

కో, మానవ నాయక యగజుండైనను ననుజన్యు( డేని నన్యాయంబుం,. 
బూని సహోదరులకు( గ్వీడైన, వతండు దండ్యుండండు రవనీ. 
నాథా. ఆను, 4-186; (స్త్రీ. 2-162 

శీ కీలుకొన్కు తగులు, నెలకొను. 

క, ఆని పలికి యగ్ని వలగొని, తన దేవాము చానిలోన( దడయక' 
యిడినం,గని బోయ విస్మయంబున, మనమూన(గం గొంత సేపు 

మూాన్పడి యుంజెన్. శాంతి. 3.525" 

ఇ, “(త్తి .. న్ 
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సీ +. పీతి సంతాప మోవోదు, లొదవినం దత్తర్గుణోదయ 
ముల( గని యువేశించుచు మనము నూనంగనీమి కార్యంబు 

ధర్మార్థ కామములకు. ఆను, 5.256 

ఈ, తన మదిం గదిరిన తమకం,బునం జిడిముడి పడుచు |దుపద 

పుతిక వై న్కూనిన వేడు దిగువ నొకటియుం గనుంగొన వినలేక 

మదనకంపితుడగు చున్. విరా, 2-248; అళ్వ. 1-69 

' ఇ, ఆధారముగా, దీసికొను, (పమాణముగా ( దిసికొమ 

కొ, దానము ధర్మము దవ మిజ్యానిష్ట యనంగ. గల్లు స్య త్కియ 

లెల్లిన్, మానవనాథ యహింసా,నూనాకృతు లం [డు (కురుల 

నూనిన వెర్దల్ . ఆను. 4-298 

"6. ధరించు, కాల్చు. 

మః అనుచున్ నసంయమిశావజాత మునలాతగ్ధంతాద్భుత స్ఫీశళ, క్తి 

నిరూఢంబుగ నూనినట్టి నిజని(స్త్రింశంబు క్రీ ఘంబునం, గొని 

తద్దీధితి రాజిచే నతని చూడ్కుల్ వివ్వాలత్వంబు నొం,ద 

నుద|గోద్దతి( (దుంచె( దద్గళము రక్తాంబు పసాగంబుగన్, 

మౌన. 1-48 

అం క. 

కే. కలుగు, పుట్టు, 

ఉం వీనుల దియ్య మెక్క- మును విన్మి(బరన్పరరాగవృ త్తి లో,నూ 

నినం జూచు వేడుకల నువ్విళులూ రెడు నెమ్మనంబులు. 

విరా. 5-898 
, ఈక. తానెత యాపుండైన మ,హీనాయకు సొమ్ము పాము నెమ్ము 

లుగా లో,నూనిన  భయమున( బొరయక, మానినం గాశేల 

కలుగు మానము (బదుకున్ . విరా. 1-188 

క, ... క్కిట్లను వారి చిత్తంబులోన నడలూనంగాన్. |దోణ 2-256 

చే. .;. వారలు నాత్మ. (వీత యూన జలిపిరి పావన స్నానవిధులు 
శల్య. 2-171 

చ, ఇట్లు వెక్కం (డొక్క- వెట్ట ెల్లేసినం గినుక నూనిన నవ్వు శద 

రనంబు నలంకరింప. (రోణ. 3-225 
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8. (సవించు* 

ట్. “9 వృకోద రార్జునులు బొంగులుగా6 బెడచేత( గన్నునీ, రూనంగ 

నొత్తుకొంచు( జని యుగవనంబున దుఃఖమగ్ను(డై. 

ఉద్యో. 8.881 

శీ, నాను, 

ఆ, మూ తమున. బురీవమమున నూనుచును గర్భ, మున. (బవర్ధ్ 

నము్య్మ( బొంది, శాంతి. 2.202 

5, ఆనుభ విం చు. 

క, దానికి నొచ్చిన మనముల,తో నడవికింభోయి బహుళ దుఃఖంబుల 

నుట్లూని విరాటుపురిం బడగాని యిడుమ వడియు వారు గనలర 

కంళేు. కల్యం 2.8366 

ఊనుచు; ఊన్సు దే, స, |కి. 

l. చేర్చు, తగిలించు. 

సీ, నాఖి యూరులు జఘనము మెత మెత్సన యొత్తి ముదంజున నుల్లి 

మూన్చు. (స్రీ, 2-188 

2. ఉంచు, మోపు, 

క, ఒలసి మనో వాక్కాయం,బుల [దోవోభావ మఖిల భూతముల 

యెడం, గలిమి విను శీల మది మే, లొలయించును చాన నుల్లి 

మూన్సుము వుశా. శాంతి. 8.147 

క పూని మను సాత్త్వికమునను, మానన మూన్పంగ వలయు మవా 
నీయ ధృతిన్. శాంతి. 4-289 

క, కాపున( గామ కోధము, లావిర్భూతములు గాని యట్లుగ( 

దత్స,త్వాదేశంబున నూన్నుము, భావం బివ్విధము విష్ణుపరత 

గుమారా. అను, 1-318 

ఊరక దే. అవ్య. (యత్నము, కారణము, ఫలము, (పతీ కారము 

మున్నగు వాని అభావమును దెలుపును) 

1, యత్నము లేక, 
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2, 

8, 

4, 

ర్, 

ఊరక 

ఉం అక్కుజమైన చెల్వమున నాత్మకు [(వేగయి పొల్పు పొం్తిచె = 

నెక్క్కాను చూడ్క్మి( |గమ్మజుపనేరక యూరక నిల్బె. 
విరా. 2-28 

క, కలదో లేదో యని యెడు, తలపోంతయ కాని నిశ్చితము గాదు. 
నురా,దులకుం బునర్జనగ్రంబున, కలిమియు లేమియును నరులు. 

గానమి దహే. 

క, కలదది యూరక కానంగ, నలవియె (శుకివాక్య సమితి యర్థంబు 

లవై, నిలిచిన (శద్ద్ధం (గమమున(, "దలివొందిన(ల గాక యొట్ట 

ధీమంతులకు న్, ఆను, 5.162, 168 

కారణము తోక, వ్యర్థముగా, 

చ. ... భీష్మువై, కుటికనంగాక మాకు నగమూరక యిత్త్సురె మీరు 
మేదినిన్. ఉదో్య. 2.142 

మానక. 

ఉ. కౌరవ సేశం జూచి వడకం దొడ౧గన్ మరితోన మేను నీ,వూరక 

పోవుచున్కి యిది యొప్పునె. నిరా. 4-55: 

వివరణము చేయక. 

క విను విధికృత్యము లూరక, కనుగొనుచును సిద్దరిసిద్ధి కల్పిత 

సుఖ దు8ః,ఖ నిరూఢి( బొందకుండ(గ్మ వునముం దొలగించు వెరవు: 

మహనీయమగున్. శాంతి, 4ఉ-తి90 

ఉవేతీంచి, ఉపేజూాభావముతో, 

కే, గంభిర్వు లేవురు నన్ను నిట్టు లొకుండు వఠుపంగ నూరక మునికి, 

నూడ, నచ్చెరుపు గాటె. విరా. 2-140 

ఉ. +. కృచ్చో నను దన్న( గీచకువి. జూదియు నూరక యున్కి 

_ పాొడియే. విరా, 2-148 

త. °24 చితములుం గలుషంబు లమ్మవి, వీరుల కీ నృపాలునెడ వీరికి 

నూరక యున్మి గర్జ మే, విరా, 8-106 

క. తవ చేకన నూతనుతుం, దునుముదు గాకనుచు నలుకశోడ 
రయమునం, జనియెడు ధకృసుతుల -డీ, తని నూరళ చూ చుచునికి' 

తగునే మనకున్, “ద్రోణ, కిర్ 
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క, మీరును వారును జలమునం బో3డునెడ నెద్ది యెట్లు వోయిన 

నటి నే, నూరకయుండుదు( దో డె, వ్యారికి( బో నింత నిక్కువం 

బెబ్బంగిన్. ఉద్యో, 1-88 

6, పలుకక, మాటాడక. 

క, ఊరక యుండక పలుపుర తో రవ మెస(గంగం బలుకదొడరుపక 
మదిం, జేరువ గల 'నాగరికులుల దారు గలసి వలుకవలయు ధర 

ణీళుకడన్. విరా. 1-127 

చ, =... మీందు వరికింపక యమ్మెయి నీవు పాండు నర్కదనులకు( 

జెట్రవై వృదయ శాపము వచ్చిన బల్కె దొండులన్, 
&) కయూాా 

వ. ఊరక బవరంబు తెయగు వినుము [దోణం 4-209, 210 

వ. కినియించి గదం దలవగుల (కేటువడక యూరక శేరువో ని 

మృ్మనపుడు మద్రపతి యతని నవలోకించి. 

కర్ణ, 2-60, ఆక. 1-186 

చ, =... పురుషో త్తము( డింత యొప్ప బృల్కునె మజుమాటలాడ 

నయ కోవిదు( డెవ్వడు ధీరు( 'డెవ్వ( డిం, దనువరి యెవ్య(డంచు 

నశలాకృతులై_ నెజి నూరకుండంగన్. ఉద్యో. 8-85 

WA నిర్భయముగా, నిర్శత్యుముగా. 

ఉ. ఉల్లము దల్లిడిల్ల( దను వుద్దత ఘర్ముజలంబు చాల్చుచున్, డిల్లి 

పడంగ నా కిది గడింది విచారము వుళ్లు నందు. బో,నొల్ల ననంగ 

రా దచటి కూరక పోవనురాదు నేర్పు సం,ధిల్ల(గ దీని కాపికొను 

దీమన మెట్టిది యొక. రైవమా, విరా. 2-91 

6. ఏమియు. జీయక, నిర్వ్యాపొరముగా, చేష్టలుడిగి. 

వ. ఇట్టుభయ సైనికులు సాం[ద సంతమసంబునం జేయునది లేక 
నం|గామంబు దక్కి. తమకం బెక్క నొకి_ంతసే పూరకున్నంత, 

విరా. 8-196 

శ. మొన( గలయ( జూచి యూరక్క చను శుధివతి నరసి శానిచటం 

గానక యాతని వజ్ఞ నరుగు తెజం గగు, ననుమానము లేదు 

కోధ మగ్గ లము మదిన్, విరా, 4-259 
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ఆ. తిండిపోత సీకు భండనం జేటికిం గడవంజేరి మనసు కాంత దీజ్క 

నోవు కొలది (మింగి యూరక నీ వింటి, కడన యుండు మింక ' 

నడచి పడక. దోణ, 42393 [దోణ. 3-245 

9. [పతీ కారము చేయక. 

వ, సమ స్ప జనంబులు ధృత రాబ్బు9 'నిందించుచు మీరు బలవంతులరయి. 

యుండియు సత్యంబు వాటీంచి యూరక పోక చూచి యచ్చెరు,. 

వాటుతో నుమ్మలించుచుండిరి. ఉద్యో. 8.82: 

శా. సారాచార నిరూఢు(డై న ధనురాచార్యున్ వధింపంగ( గ,న్నా 

రం జూచితి వీవు. దత్పరిభవం బట్లుండె భగ్నోరుండై, రారాజెం. 

తయు దీననృత్తి ( జెవులారం బల్క.(గా విన్న యే, నీశేయూరక 

ని|దవోదును యి'క్లేలంటి వీరో_త్తమా. సౌ_్తి, 1-69: 

10, మాజుపలుకక, నమాధానము చెప్పక. 

వ, అని పార్థించినం బారుని వలుకులకుం [బియంబంది ముకుందుం.- 

డూరక నురలె. భీమ 8-268. 

క, అనవుడు నీవి ట్లడిగిన, విని యూరక యుండ(ద గదు విను మేర్పడు. 
నె,ల్లను నున్నరూవు సెప్పెద, మనవారల వారివారి మానము 

లధిపొ. - ఉద్యో. 4219 

a 11, కొన్ని పట్ల నిది 'వాక్యాలం కారముగా నుపయోగింప(బడును. 

క, . నారాయణాఖిధానులు, వారలు గయ్యంబు సేయువా రొక్కె_డ 

ర | చే, నూరక నిరాయుధ 'వా్యాపారత మై నుండువా(డ” బర 

మావు (డనై_, ఉద్యో. 1-714 

ఆ, . అక్కు మారి చతురయగుట శిఖండి వ, ర్తనము నెడ( (బ్రమాదమున 
'చెటంగి,, _యుగ్గడింపనొల్ల 'కూరక యెఆుంగని, యదియ పోలె! 

, “నుండె వాత్మ నొచ్చి, ఉద్యో, 4-874. 

ఊరార్చు దే స. LE: groan 

: ఊజడీంచు,. 'ఓరార్చు. 

శః. క, చని మదవాగ్ని జ్వాలలు, దనుక౦గ నిట్టూర్పు 'గాడ్పు దందడి 
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నిగుడం, దను నూరార్చంగ సఖ దొరల కొనమికి వెను(బడుచు€ 

గీచకుం రె నతితోన్ విరౌొం 2.60. 

క, వినుము ధనంజయు. డప్పుడు, తను( చా దేర్చుకొని యెల్ల తరు. 

ణుల నూర్యార్చి నతనిందోడ్కొని వారి జన, కునిక డకుం జనియె. 

మౌన. 104 

గీ. వాలు(డెళ్కండు కొండొకకోల చేశ (, బట్లికొని యేకురక్క ను. 
లు 

గిట్టి చంపి చులుక(గా వత్తు మీ శరేడ్వవలవ దనుచు(, గలయ 

నూరార్చె దన తొక్కు. బలుకు లొప్పం ఆది. 6.860: 

క, ఊరార్చి యిక నుచిశా,చారంబులు నడపుటయ యిచట 

గృత నము. మౌన. 208, ఆర. 8-160 

ఊరు' దే. వి. జౌ. 

(కొందణు “నూర్ ' శబ్లభథవమని యందురు కాని దేళ్యమనుబయే యు క్ష 

ముగా దో(చెడిని) 

(బవాు ఎ ఊళులు, ఊళ్లు, ఊళ్లులు - ఊరులు, ఊర్లు ఆను రెండు రూవ. 

ములు భారతమున గానరాకున్నవి.) 

శే. కరటి దశకంబు నొక యూరు బురము సొచ్చి, నపుడ యిచ్చెద. 

విరా, 4-00 

క. ఆరదమలు నవరణలతో, బరవై యొుక్కొాక్క యూరి 

వర పున నరిగెం. | భీష్మ. 1-8$ 

శే. వీనికి వగ(టొందు టూరివారి, కొలయు నెడరుల ఇల్ల చానమ్మ 

లికము, గట్టిళొని కుందు నట్టులు గాదె వత్స శాంతి. 6.820 

(ఊరివారు = (గామ (పజలు) 

క ఆయిదూళ్లును మా,కిచ్చినను( జాలునఆటివి . 

ఉద్యో, 8-11; ఆది 6-267 
ఉ .. తా నంతన యూళు లేవురకు నైదు సుయోధనుం డిచ్చు 

నొక్కొ. ఉద్యో. 3-101 

ఆ, వెజచి కాచె యేమాళ్లు నైనను, .దమకు( జాలు ననియె ధరి 
సుతుండు. ఉద్యో. 2.219 
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ఊరు డే, అ. కి. 

లోపల నుండి (|[దవము) వైకి వచ్చు. 

వ. ఎక్కువ దక్కువలు నిచారింపక వలవని వెజపు గట్టికొని 

ముక్కూరి వగచుచున్న వాడవు (ముక్కూరు అ ముక్కున 

నీరుగాజు). ఉదోో, 2.222 

ఊరుకాండము నం, వి. అ. పుం, న. 

భోదియవంటి తొడ, 

క, తునీపి చిక్కువడి యుబ్న యూరు కాండంబుల వలన మద గజం 

బులు సొచ్చిన కదఠీవనంబులం బోని యొడలును. విరా. క-586 

ఊకరుపు దే, వి, 

శాస, ఊపిరి. 

వ. అంత( గొంత యూరువు వోయినం బిటునవుం నవ్వి కవ్వడీ కమల 
నాభథున కిట్లనియె. కర్ణం 1.280 

ఊరుపువోపు చే, అ. కి. 

ఊపిరి వుచ్చుకొనుటకు అపకాళము చిక్కు. 

క, అంళ6 గొంత యూరువు వోయినం జిణునవ్వు నవ్వి కవ్వడి కమల 

. నాళున కి ట్లనియె- కర్ణ. 2.230 

ఊరుమూలము సం. వి. అ, న. 

తొడ మొదలు రవాన్య స్థానము, 

క. ఊరుమూల మేర్చడంగ నయ్యువిదవలువు, దొల(౫ ననిలంబు 

చేత విధూతమగుచు. ఆది 4-182 

ఊరువు సం. వి: ఉ. పుం. 

తొడ : 
సీ, జనని యూరు (ప్రదేశంబున నతినిగూఢంబుగా నౌర్వుండు 

డాగుటయుమ, విరా, 1-54 

ఊరు; ఊరుచు బే, అ. [కిం 

. ఊపిరి విడుచు. విశ్వసించు. 
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చ. తలరు నలందురున్ నపయు. చాపభరంబున వెచ్చ నూర్చు. 

విరా, 2.298 

వ అనిన విని నంజయుండు వెచ్చ నూర్చి అీచ్చపడి, 

ఉద్యో. 2.169; నభా 2-310 

.ఊరితము సం. విణ. (అ, ఆ. అం) 
ణి 

l, గొప్పది, ఉదారము'. 

ఉ ... ము, చ్చిచ్చును నేర్చునట్టులుగ( చేసె( దదూర్జిశ నేన, 

~ భీమ. 2-27 

చ. ఒరులకు నంద రాని వద మూార్జిశ పుణ్యని రూఢి( బొందయా, దొర 

కొని యున్కి నీ వికృతదూరమశనన్కతం గా బె, మౌన, 78 

మ. హృడయావ్లోది చతుర్ధ మూర్చిత కథోపేతంబు. విరా. 1-7 

. ద్భఢము, బలముగ లది. 

ఉ. ... ఆత. డూర్చితళ క్రి నుద్భటుండై నెగనెన్ సమీరసుతు నల్కకు 

(వాంకిడి నట్టు వీకతోన్, విరా. £-850 

వృద్ధి గలది, పెంపొందిననదిం 

ఊం =. నిర్మలా త్యూర్లిత కీరి కారణ రణోదతి వెల్వెలంవాఅ 
జ అలీ అ 

నేటికిన్. విరా. 4.186 

వృద్ధి చేయబడినది, వెంఫొందింప(బడిరి, 

ఉ. ఆర్దును( డవు భీష్మ గని ,.. అనివార్య వరా! క మలీల దాయక 

న, తూస్టర్టిత రౌ ద మయ బవుళో గ మహా(న్ర్ర గతాగతంటు 

లన్. థీమ్మ. 1-250 

ఊర్ణితుడు సం, విణ (అ. ఆ. అ.) 

ఉళ్సావాము గలవాడు. 

వ, ఇట్లు నిర్జర వరుల నెల్లి నిర్జించి యూార్చితుం తై. గరుడుండుః 

ఆరి, 2.'0l 

“ఉశిక్షనాఖి సం. వి. ఇ. పుం. 

సాళివురుళు 
క్క విన మూర్ణనాఖి తంతువు, జనియింప(గ( "చేసినట్లు తత్త్వము గుణ 
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సం,జనకంబగునది పురుషుడు, గనుట యుదాసీనతన వికారము: 

గలదే, శాంతి. 56-174.- 

ఊర్లనాభు(డు సం, పి, అ. పుం. 

కురు కుమారుడు గాంధారీ ధృత రాష్ట్రల నూర్వురు కొడుకులలో 

నొక(డు, వికటానన సునాభుల నడిమివాండు. ఆది. 5-107 

ఊర్థ్వగతి సం. పి, ఇ. స్రీ. 

ఊర్ద్వ లోకములగు స్వగ్గాదులకుం బోవుట. 

=. మాధవీ వు|తులగు వన్నలువురు చౌహి[తుల కత్రంబున 

నూర్ష్వ గతి గనియెం ఉద్యో. శీ-8225 శాంతి. 1-179 

సీ. ... అయ్యువిదలు వెన్ను డూర్ద్వగతి కేగు ఇుణి(గి, 
మౌన. 1-192 

ఊర్థ్వవాహుండు సం. విణ. (ఉ. ఊం. ఉం) 

చేతులు వైశె తిన వాండు. 

శే. ధర్భతనయురథ్యంబుల ధరణి. గూల్చి, ధనువుం "గేతువుం దును 

మాడి తనువు నొంప్క నాత. డరదంబు డిగ్గి నిరాయుధుండు, 

నూర్ధ్వ బావుండువై యూరకుండె నధిఏ, 

(దోణ. 8.245; (దోణం 5-40%- 

ఊర్ధ పము సం* విణ, (అ. ఆ. అ) 

మీ(దిరి, వై ది, ఉపరితనము. 

సీ ... ఊర్ట్వ్వంబు దోశల ... నెక్కడు. అశ్వం 2-162 

క్ తాగ మొక నెలవు శమసం, యోగం బుత్తఠము చానికూర్ణ్వము 

నంతోవము, ' భాంతి. b= 348: 

ఊర్థ్వరేతనుండు; ఊర్థ్వరేతు(డు సం, విణ, స్, 

ఆధఃపతనము లేని రేతస్సు గలవా(డు. | 

క. సుతు లనఘులు వేవురు దమ,యుతులై. : యుదయించి ' .సౌాంఖ్ట్ 

యోగా ఛ్యాసో,న్న తి చేస ముక్తులె భ్యూరిశజు లందజును 

నూర్ధ్వరేతనులై నవ్. .. , : ౩ ౨౨౨ అది. $60 
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తే. ఉత్తమా[శమ నిష్టితు/ డూర్భ కేతు, డైన కణ్వ మవోముని 
యనభఘ చరితు(, డట్టి ముని కెట్లు గూ(తుర వైతి, ఆది. 4-82 

ఊర్థ్వలోకము సం, వి, అ, పుం. 

1. స్వర్గము. 

మ, అనుమానింవకు తోడ (బుట్టువులు గారా తుని తూంటాడె 

నెందును (గొన్నెత్తురులేబులై పఅవ నిం|దుండు|గతన్ దైత్యు 

లన్ , మును లద్వీరు భజింపళే క్రతువు లా మోదంబుతో నమ్మవో, 

తుని జేయింపేె యూర్జ్వలోక మది కాదో యేల(డోనాకమున్ * 

శాంతీ, 1-282 

లం చెనుండు లోకము, 

తే. శరణు సొచ్చిన రతింప( జాలి యుండి, కడపి పుచ్చిన నూర్జ్వ; 

లోకములు దప్పు, ఉద్యో. 1-161 

ఉశళిర్థ్వశ్వానము సం, వి. అ, పుం. 

ఎగరొప్పు వై శ్వాస, శ్లేమ్మ రోగము. 

ర కుతు కకు నడ్డపడు నూ,ర్చొ త్రిలి పోనీక యాంగు నూర్డ్య శ్యాసం, 

బె_త్త(గ( జేయును జీవుం, డ త్రనుపున నుండనేర కంతట వెడలున్. 

అళ్వ. 1-178 

ఊర్థ్వాలక ములు సం. వి. అ. పుం, న. బఐవు. 

తల వెం డుకలు 

సీ, పాంనుజాలములు చె, (నాకిన గరము రూతములగు నూర్ధ్వాల' 

కమల దాని, ఆర. 2.102. 

ఊర్పు చే. వి. : 
ఊపిరి. 

ఉ. -.. మీ ముక్కున నూర్పు గల్ల నొక మూర్డుని చేయడితిన్, 

నభా స్థలిన్ . విరా, 2-296 భీష్మ, 2-118, శల్య 1-867 

వ. అవి భంగించి యూర్పులు సందడింప మొగంబు బిగువారం [గోధా 
శోేకంయబులు మనంబున బెనంగొనంగన్నీ రొలుక నూరకున్న 



4260 ఊర్పుగాడ్ను 

నెల్లవారు నతనికి మాజు పలుకను దేటి చూడను వెజచి 
యుండిరి, _  |రోణ 2.269 

ఊర్పుగాడ్చు డే, వి. 

నిశ్శ్వాన వాయువు, న్ట్టూర్చు గాలి. 

లే. ... తఅచు, టూర్చు గాడ్పుల పరిమళ ముల్లిసిల్ల, 

విరా. 2.288 

ఊర్పువోవు డే. అ. కి. (ఊరు -1- పోవు) 
ఊవిరి యాడు, 

వ. అంజుడు జగంబులు సృజియింప జంతు నంతానంబు పెరిగి సమ్మ 

రం బధికంజై యూర్చువో వని యశ్హైన, శాంతి. 5-209 

ఊర్మి సం, వి. ఇ. పుం. స్రీ). 
1. అల 

క్, వీరాస్థి శర్మ రా ఘన, భీరీమండూక కవచ బృథు లోర్మి రథ, 

స్యారావర్త గజ మకర, ఘోర మహిమ ర_క నదులకుం దగియె 

నృపా, దోణ, 1-295 

2. బుభుజాది వడూర్వుులు- 1) బుభుత, 2) తృప, 3) శోకము, 

శ) మోవాము, ల్) జర. 6) మరణము. 

క. దుర్శతు లామివగత మగు, కర్మము వాటిందీ'సంధ కలితులగు 
దు ర,యోర్మి గడచి సువిచారులు, నిర్మమతను ముక్తి నవడయ 

'నేర్తురు వత్సా, _ ఇాంతి. 1-125 

-ఊర్మి మాలిని వం. వి. ఈ. (స్తీ. 
పుణ్య తీర్ధ మైన ఒక నది. 

సీస P దినంఖులు చం[ద .భాగను విత, న్తము నూర్మిమాలినిం దగ 

వనీంచ్వి యావోర విరహితుండై. యుండ మునినమానుం డగు. 

ఆను, 2.27 

“ఊర్వశి సం, వి, ఈ. స్రీ. 

ఉరికి ఒకాసౌక ఆవృరస్క 'న్వర్గ "వేళ క్ర. తం సలు i 

ఈమె పురూరవుని భార్య, వురూరవుని వలన ఈమెకు 4) ఆయువు 
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£, ధీమంతుండు, శీ, అమా వనువు, ఓ దృఢాయువ్కు 5. అనాయువు, 

6. శతాయువు అను నార్వురు కొడుకులు వుట్టిరి, ఆది 8.92 

ఆర్జును డమరలోక మును దర్శింప(బోయినపు డీమె యర్జునుని వరించి. 

రమింప నిర్బ్భంధము పెశైను. అర్జునుండు తల్లిగా భావించి నిరా 

కరించినందుర నవుంసకు(డుగా శపించెను. ఆ శాప నుర్జునువకు అజ్ఞాత 

వాసమున నుపకరించెను, ఆర. 1-855 మొ 868 వ, 

2. ఒకానొక పుణ్య జలాశయము. చూ. ఉర్యళశి ఆను, లి=8ర- 

ఊర్వశీ తీర్థము, ఆర, 2-276 

ఊర్వశీతీర్థ్ణము సం, వి. అ. న. 
ఒకా నొక పుణ్య జలాశయము - ఇందు స్నానము చేసిన వారు 

సర్యపూజార్లు లగుదురు, ఆర, ₹£-9 '5- 

ఉంజట దే, వి, 

విరామము. 

సీ కోలుమనంగెడు కోర్కులు వెనువెంట బాటుచు నునికియు - 

నూఅటయును, విరా. 2-816- 

8. విళాంతి. 

చ, వలవదు రోయం బాండవుల వారొక యూఅటలేని (తిమ్మటన్ , 

బలమలణీ వన్యస_త్త్యముల పాల్పడి చచ్చినచోటం బూరియ్సు, 

నొలవచె, విరా. 8-95) విరా. 2-195. 

8. స్వాస్థ్యము మనశ్శాంతి 
ఆ, ఇంత దలరనేల యెమెయినై నను, గొమ్మ. నలవరించి కూర్చు 

టరుచె, యుమ్మలంబు దక్కి యాజటతోడ న్నీ. వేగు మసలవలవ 

దింక నిచట. విరా, 2-00: 

శ ప్రేతి: ఇష్టము. 

చ్ నీ, మనమున కెట్టు లూఅట సమస్తము నట్టుల చేసెనం దగన్,. 

విరా, 8-6” 

గ” 5 ఓదార్పు, ఉపశాంతి. 

'ఉ *..ఆంతలు నేసి”పోనడచి యక్కడ నసంజయుచేత. చెప్పి'వు, శ్తెం 



శీ ల్రి6లి ఊఅటపట్లు 

తుం యిట్టి యూఅట మదిం [బియమంది యుధిష్టిరుండు, 

ఉద్యో 8-101 

చ. ౨..మౌ దెం గప్ప యెలుంగు( తామవై ,యునికి యెజుంగ వచ్చె 

నటు లూజటగా వరమిచ్చినా(డవో. |దోణ. 8-107 

వీణ, 

వి శాంతి నిచ్చునది* నవవోయము, 

లె, మాటిమాటికి( బరికించి మందడీల కెల్ల నూణట యగుచు వర్తిల 

నేర్తు, విరా, 1-96 

ఊటటపట్టు దే. వి. 

విశాంతినిచ్చు "లావు, 

ఉ. నీవలమూంపు లావు మును నేల వహించిన నాగకూర్మ్శ గో, (కా 

వనిభృద్దిశాక రుల కారయ నూజట పట్టుగా చె, విరా; 2-198 

ఉళజడంబలుకు దే, అ. కిం 

మనశ్శాంతి గలుగు నటుల మాటాడు, చి త్తస్వాస్థ్యము గలుగ మాటాడు, 

వ. కృతవర్య్శ పాలికిం బోయి యాతం డొక్క. యకాహపిణితోడ( 

దన్నుం గలయ వచ్చువాండయి యూఅడం బలికిన( బియంబఅంది, 

ఉద్యో. 1-84 

ఊం౭అడించు చే. న. కి. క్ట 

ఊఆఅడం జేయు, 

1. ఓదార్చు. 

ఉ. ...ఆతి వత్సలభావము( బొంది యాదరా,ర్డ ఇంబగు చూడి తో( 

[వియహిత స్థిర భామల నాదరింపవే. విరా. 1-188 

వ, అతని యంతరంగంబునకుం 'బెలివును నంగంబునకు డప్పిలే కుని 

కియు వొనసంగి వ్మ్ల [పసాదంబున( [దిశ్యాపన్నుండ వగు దని 

యూూజడించి యరిగిరి, శాంతి, 6.374 

ఆ, ...మత్సగి నందనయు, నూఅడింపం బడియె నొక నా(డు నీ చేత 

సీ సమయ కాలము సన్నం జని నుయోధనుం ఖంప్తి భోగంబులను 
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బహు ఆాగ్టగములను, యాగంబలను సథ్వివోర ముల్ సలువుద 

మని యూటడింపవే,  . కాంతి. 1-89 

2. చిత్త స్వాస్థ్యము గల్లించు. 

క. అనిన గిరీటికి వారియి,ట్టను నీదగు కోర్కి దీర్చుటది నాకు 
_వత౦, బనఘా తగ సారథ్యం, బొనరించెద నీకు ననమ యుద్ద 

(కీడన్. క, ఆని యూజడించి నరు(దో డొని ధర్మ తనూజు నొద్ద 

రుం (బియ మెనంగం, జను దెంచె, ఉద్యోగ. 1-89, 90 

వ, (భీష్ముడు) వనీ రాతి యేకాంతంబున దర్భళయ నంబున 

నుండి భూనురవర్గంబులం దలంచి భక్తిం (బెణామంబులు చేసి 

పరశురాముని జయింపరఠాద య్యుడు దినంబులు వెకు_లు ననియె 

నతని నాజి జయించుట గలుగునేని మీరు నాకుం దోచి యూ 

డింపవలయునని పార్టి ంచి నిదించుచుండ, ఉద్యో. 4388 

.ఊరడిలు; ఊరడిల్లు చే. అ. కి 
1, ఉపశాంతి నొందు. 

వ మదీయ తేజో విశేషంబున ప్పురుహూ తున కుత్చాపాంబు సంభవింపం 

గల యది యప్పు డనాయానంబున( బగతు వధి యివ నగునని 

గదాధరుం డూ టఅడిలం బలికిన బలసూదన [సముఖ నిఖల సుర 

లోకంబును సంత సిల్లి + ఉద్యో, 1-133 

వ. వానిదెనం జింత యావంత వలన దమాశ్చటలు విడువుమని యూఅ 

డిల్లం బలికి దుర్దళల నలందురు నవ్వెలంది కుందు చాపం దలంచి 

యిట్లనియె, విరా. 2-288 

(అకాడమి (పతి ఊరడిలు-సం, ము. ఆనంద--ఊల డిల్లు ) 
య౧m ౧ 

క. ఆని యూజడిల(గ. బలిగిన, విని యంకిలి చేటు చిత్తవృ త్తి గలుగు 

నంగన, ఉద్యో. £125 

ఆ. అనిన నంతసిల్లి యద్ధేవి నై రం(ధి నూజడిల్ల( బలికి యునిచి 

కొనియి, విరా. 1-880 

శి, స్వస్థమగు, న్వస్థచి త్రమగు, 
ఆ పగయ కలిగేనేని, బామున్న యింటిలో, నున ్ నయట్ల శాక యూజ 
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డి ల్లియుండు నెట్లు చిత్త మొకమాటు గావున, వలవ దధీక దీర్చ 

వైగ వృత్తి, ఉద్యో. 8-20. 

క, అని యూటడిల్ల( బలికిన, విని యతడు గలంకు దేటి విభుండుం 

దానుం, జని నం|గామోత్సావాం బున బొదవిరి తూర్య ఘోష 

ములు దివి ముట్టన్. [దోణ, 8-22 

ఆ, ఏను నిలిచినట్టకా నూటడిల్డు నీవున్న నన్న రేళ్వరో _త్తముండు, 

(రోణ. 8_22 

లి, రాణించు, శోలిల్లు. 

ఆ శు[ద జంతువులకు గురులకు నెమ్మెయి( దల(వ నొక్కరూప. 

తల్గి వలయు, నూజడిల్ల(గలచె యొండు సోటుల నువన్తువు నివాస. 
మైన చోట6గాక, శాంతి. 5-_.276 

ఊలఅడు దే. అ. (కి. ఊరడిల్లు 

1, విరమించు, ఊరకుండు. 

కం కాజడవిం బటచు మృగముల, నూజడకం దిగిచి ఆది, 4-19: 

వ. కృత వర యతనిం దాశి 

క. ఆఅమ్ము లతని మేనం, దూజంగా నేసి నాల్గు తురగాంగములన్ 
గీలించి న( గని |దోణుం, డూజడి ధర్మజుని 'దెనకు నున్ముఖు,. 

డ య్యెన్ (దోణ, 4-12,13. 

2, ఉపశాంతి నొందు, 

కం అనిన గడు లెస్సయని నె,మ్మనమున నూఆడి ఐభుం డమానువ 

తెజో, ధను(డగు సవాబదేవు( గనుం,గొని యిట్లను. విరా. 1.97 

కం అతివ తిగునమ్మ నీగ్భవ్యా మతి నిర్మల చరిత భరిత సుని యీ" 

యడ మత్పతులయనసన్ని ధినై నను, మతి నూజడి యున్నచోట 

మన్నన దప్పన్. ॥ విరా. 2-04. 

కి. స్వస్థమగు, స్వస్థచి_త్తమగు. 
కం ఉత్సావాంబున ళతుక్కు లోత్సాదన విధి యొనర్చి యున్నత 

సా మా్యాజోనత్సవము నొందు పు తుల, నుత్సుగతం జూతుగాక 

. యూబుడు యింకొక : .ఉటోో.: 8.206» 
ళం ఎవో 
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క. పొంతకు వచ్చిన వానిన, కాంతునిగా( గొనుచు నొరుని. గాంతిం 
పకి యే నెంతయు నూజడి మనమ. న జింత యొక (డు లేకయున్న € 

చెందు నుఖంబుల్ శాంతి, 4.18 

క. అన్న నహాబేవ నీవును నన్నలతో నరిగదయ్య యట యడవులకి, 

వున్నను సుతులందటు నిందున్నట్టుల నాకు6 జిత్త మూటడి 

యుండున్ సభథా* 2.2568. 

ఉఊంజార్పు చే, స. కి. (ఊరార్చు) 

ఓదార్చు. 

వం అయ్యా | కందనధ్యని ఎని సల| భ్రమించి సోమకుం డంతఃవురంబు. 

నకుం జని కొడుకు నూ జార్చి. ఆర. 3-210. 

ఉఊష్య; ఊశిష్యము సం. వి. అ. న్, పుం. 

1. వేడిమి, 

శా, ...కస్తాగన్ర్రజ్యా లోపశ్రిస్ఫార చతుర్వి ధోజ్ఞ gల బలాత్యు.గ౦బు 

విరా, 4-52. 

క, గండున రాధా తనయు(డు, ఆెండు దినంబులు పెనంగి [గవత్రి, 

సమయ న్యూర్యుండుంబో ల వెలింగెడు, గాండివధరు శరకరోమ్మ( 

(గా ననేందా, అశ్వ. కీ-124 

2. ఉమ, ఉక్క. 

సీ +..అతని నావాయమును గనుగొను నప్పు, డగ్గలంపు సందడి. 

నూమ్మ జనింప నాజనంబులు, ఆళ్వం 4-€. 

ఊష్యలత సం. వి ఆ, స్రీ. 

శెజన్సు, పరాక్రమము. ఇ 

క. పావన శాంతత్వము నిజ, భావంబున నూష్టైలతయ. (వికటంబు: 

లుగా, నా విధుండు మనుజ వేషుం డై. వచ్చెనొ శిఖళ రీరి యయ్య, 

నొ యనంగన్, విరా. 1.2174. 

తే. ఆడు. జందంబు( బురువ నమాక్ళతి యును, గలిగియున్న ది. 

' యొప్పు నూష్మ్య్మలత సొంపు, వికృత వేషూకృతంబ్లులై. వెలయు. 

80) 
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కీత(డు, నివుజు కవిసిన మెఅయని నివృువోల విరా. కీ 

ఊష్మ లత్వము నం. నీ. అ. న 

పరా! మమ, 

క, అనిన విని యిం[దాంశ సంజనితత్వ కలిత శేజోధనుండగు నద్దనం 

జయుండు దన యూష్మలత్వంబున నవ్వాక్య్థంబులు దున్నవాంబు 

లైనం బదరి దర స్మితంబున దద్వికారంబు. గప్పి యప్పుడమిజేని 

కిట్టనియె శెంతి. 1-47 

శో దర్శయ చైష్నం[ది రాశ్మాన ముగ ము|గవరా[క మః. 

సం, థా. శాంతి. 6-8 

ఉంష్మలము సం. విణ. (ఆ, ఆం అం) 

వేం్యడమైనది తీళ్ల మైవదిం 

వం ఉదాత్ర (వావి నిధియైన భార్గ వాన్వయంబునం జిితతర 

కాత చరి తుండగు పరళు రాముండు జనియించుటయు, నుత్తమ 

త తియత్వ మవోవ్ణులంబైన కుశిక వశ బునం బరమ 

(కాహాగ్చణన వి|శుతు డైన విశ్యామి తుం డుదయించుటయును 

నది యెట్లోకో. ఆను. 2-291 

ఉష్మలు(డు సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) 

వేడిమి గలవా(డు. 

క, భీష్యుని గర్వం బుడిపి మ వోోమ్మలు౯డై శౌరవేం దు యోధుల 
కెల్లవ్, గీష్మాదిత్యుని (క్రియ న్కర్చిపశ్హిత్త్వము సూపి యడ? 

చేలు ెరలన్, భీష్మ. 2-278 

ఊష్యాయితము సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

ఉష్ణకంమెది వేడిమి కలిగించునది. 

క, వాయువు చేమ్టారూపము, [(మోయునెడ నభంబు [దవము మునికర 

జలమూ,షా్మాయిత మనలము గ్ ఠి న్యాయిత ము ధరి,తి యిటులైె దు 

చెల గుల్. శాంతి. 4-86 

ఊహ సం. వి. ఆ. (స్రీ. (ఊవాము) 
అపూ ర్వాగ్థము ను క్పేషీంచుటం ఊహించుట్క వదేని విమర్శించి నిర 

యించుటం ' 
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వ. నీవును శుశ్రూషా [శవణ [గవాణ ధారణోవోపోవోర్థ విజ్ఞాన 
తత్వజ్ఞాన సమన్వితు౭డపు, ఆర. 1-88 

-ఊశహము సం. వీ. అ. పుం. 

వితర్కము, ఆపూర్వార్థము ను ల్పేతీంచుట్క, ఊహించుట, 

క, ...నకలవేదో, వోపోవోలీత సార వారివార నాథా మవో. | 

ఊహించు నం న, కి 

l. విత్మరించు ఆలోచించు, 

క, పారాళర్యుని కృతియయి, భారతమును చిరం బర(గు పంచమ 

వేదం వారాధ్యము జనులకు, ద,చారవ మూపించి నీ వఖండిత 

భకిన్. 

తే 3ను(గు వాన వినిర్మింప( దివురుట. విరా, 1-17, 18 

క, మన ళస్తాగిన్త్రంబులు ద,క్కిన యవి యొక్కభంగి వీటికిని గాండి 

వముం,గొని పోయితిమేని నుయో,ధనునకు నగపాటు నిశ్చితం 

బూహింవన్, విరా 1.158 

“2౨, తెలిసికొొను. 

ప, ఇట్లు దాన శమకంబున వడిగొనుచు నపృుడయ్యంగన యింగితం 

బూహింప వెరవు మాలి మణియును, విరా. 2-46 

.రి. తలచు. 

వః అయిన నా నేర్చుకొలంది దగిన తెఅంగున వారించి చూచెదం 

గాక యని యూహించి యిట్లనియె, విరా. 2.63 

-4, అనుమానించు, 

క. భరమున నీ పోనెడు చెడ(, బరమ విపాదంబు నీకు బలిమి మెణసి 

యృుద్ధుర వృత్తి జయముగొనినం, బరితోవము బొందు నన్ను 

భావించి మదిన్, 

వ, ఊహించి సుబేష్టయు( దత్చరిజనంబులుం దమలోన 

క* వలలునిదెస మాలిని చ్హూడ్కూలు తెజ6 గెడపొందు. బెలినెడుం 

గంటిరె ప్కీరలు వచ్చిన సమయంబును, దల(ప(గ నొక్కటియ 
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యివ్విధం బెట్తోకో్కా, ఏరా, 2-196, 1£9, 200 

“ల్లో, (కుద్ధ్యంతీ మాంచ సం వేత సమళశంకత మాం త్వయి” . 

ర్, (పశంసించు. 

వ, అవిషధ బున ( గవ్యడి యాదుర్ని వార సాధనంబు వారించుట నాలో 

కించి యమ్మునీశ్వరు లమా్చిహాతన్ష్యం బూహించిరి. సౌ_ప్తి, 2-7 

6. మనస్సున కాదుకొల్చు, దృఢ బుద్ది చేసికొను, 

తే. మాతృపిత్ళ దారపుతక భాతృ శతన్కవా[సకంబులు సంసృతి: 

ననుశవింప బడియే నిందులో చెవ్వరి కడలునాండు, నరు 

డనిత్యత యూహించు టరయ నుఅవు, శాంతి. 1-218. 

7. పాటించు. 

కో, సంపద లేమికి మది ళో,కింపవు శతువుల చేతికిని లోనగు టూ, 

హింపవు నిను నూరకునికి, "వెంపని పాటించ దట్టి 'జేలవుగద వే. 

శాంలి, 4-870- 

బుక్కు సం. వి. చ్. స్రీ). 
బుగ్వేదము. 

వ, బుగర్టజుః పఠన రవంబులును సామగాన నాదంబులును, 

స్రీ 2-178 
జ! ధ్ శ 

ముక సం. వి. ఆ: (స్త్రీ, 
శ , పే | AR జ +  . సే అపమీఢున ముగ్గురు ఫారీగ్ధలలో నొకతె "౪ ఆది, 4-101 
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ముకత్తము సం. వి, 9, పుం. 

ఎలు(గు గొడ్డు, 

వ, పౌర వాన్యయ |పభవుండగు విదూరథ నుతుండు బుక్షవక్పర్య 

తంబున బుక్షంబులు చేత రక్షితుండగుటయు, శాంతి, ౨-99 

ముక్షవంతము సం, వి. అ. పుం. 

కుల పర్వతము. 

ఆ. మలయ మన(గ శ _క్రిమంతంబు నా వింధ్య, మను(గ జారియా[త 

మన మహీం[ ద, మన(గ బుతవంతమన సవ్యామన నిందు, గుల 

నగంబు వేడువొలుచు నధివ భీవ్మ. 1-84 

'బుక్షవత్పర్వతము సం. వి. అ. పుం, 

బుడవంతము ఆను కులపర్యతము. చూ, బుతవంతము, 

ముకుండు సం. వి. అ. పుం. 

బుచీకునకు ఆంగియెన నుదేవయను చానివలన( బుట్రినవాండు ఆది 4-2 

బు గ్వేదము నం. విం 0 పుం. 

నొల్లు వేదములలో మొట్ట మొదటి వేదము, 

సీ వినుము బుగ్వేదాది వేదము ల్ నాలుగు. శాంతి. 8-119 

ముచీకు(.డు నం, వీ, అం పుం, 

ఒక మహర్షి -ఈ యన ఇార్య గాధి రాజు అలి వేర్వడసిన కౌళికుని కుమా 

_రాయగు సథ్యవతి. కుమార్నండు పరశురాముని తం్యడియగు జమదగ్ని 

ఈయన చర్మిత ఆదిపర్వమునందును, శాంతి పర్వుమునందును ఆను 

శానవిక వర్యమునందును గలదు. (పథాన కథాంకములన్నియు నరిపో 

వుట చేశ ఈ మూడు ఆాపుల. జెప్పంబడిన వాడొక్కడే యనుటకు 

సందియము లేదు.. ఆది. $-70; శాంతి, 2-66 మ్మ 71- వజకు, 

అను, 1-104 మొ. 118 వటకు. 

సీ. విగశామఘు(డైన యాళ్ళగునకు బుతు(డై, చ్యవనుండు పుళ్లు 
భార్గవ వరుండ్లు, జనవంద్న్యు( డళ్లనికి మను కన్యకకు బుశ్లై, 
నూర్తుల నౌర్వుండు భూరికీ ర్ల, యతనికి నూర్వురు నుతులు 
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బుచీకాదు, లుదయించి రఖల ఖభూవిదిత తేబు,లందు బుచీకున. 

కొందంగ ఇమదగ్నియను ముని పుమ్తై నాతనికి( బు ట్టి -ఆ- రలము. 

మతులు సుతులు నలువురు వారిలో బరకువాము. డాది పురుష 

మూర్తి. ఆది. 8-79 

దీనినిబట్టి చ్యవనుని కొడుకు కారుడు. జౌర్వుని కొడుకు బుశీ: 

కుడ్కు కాన బుబీకుండు చ్యవనుని పౌ తుండు. 

ఆ. చ్యవన నందనుండు సత్యవతీ గర్భ,థంగి నూచి యకట బావా: 

ణుండు, గాడు తరుణి నీదు కడుపులోపలిలిడ, (కూరు.డైన 

రాచకొోడుకు గాని, ఆను, 1-118: 

దీనినిబట్టి బువీకుండు ఆదిపర్వకథలోవలె చ్యవనుని మనుమయు గాక 

కొడుకు అని తెలియుచున్నది. ఒకదాని కొకటి అనంగతముగ నున్నది.. 

సంన్మృత భారతమునందు6 గూడ ఈయనంగత మికు కలదు. 

శ్లో, అన్యముత్నాదయామాసన వుత్రం భృగు రనిందితమ్॥ 
చ్యవనం దీ_ప్తతపసం ధరా్రళాానం యశస్వినమ్। 

య సృరోషూచ్చుతో గర్భా నాగ్తితు రో చాయ భారత । 

ఆరుపీతు మనోః కన్యా తస్య పత్నీ మనీషిజః॥ 

జొర్య _న్రస్యాం నమభవ దూరుం భిత్వా మవోయశాః; 
మవోలేజా మవోవీర్యో జాల ఏవం గుణై ర్యుతః॥ 
బుహీక_స్హన్య పుతన్తు జమదగ్ని న్తతో౬ భవత్ | 

జమద గ్నేన్తు చత్వార ఆసన్ పు తా మవోత్శనః॥ 
రామ స్తేషాం జ ఘన్యో౭ భూ రజభఘునై ఏ ర్ల రరుతః। । 

నం,భా,. ఆది. 66-46,47,48,49,60* 

ఇందు 'బుపికు(డు' అని చెప్పి యున్నను అత(డు బుచీకు(డు తప్ప. 
మట్ెక(డు గా(డు, కొన్ని సంస్కృత | పతులలో బుచీకు(డనియ( గలదు.- 

ల్లో కుశిక సార్టితర్తజకి (శ్రీమాన్ గాధిర్నామ జ నేశ్వరః 

1. అపు[తః | సవేనార్శీ వనవానముదచావనత్ ॥ 

. కన్యాజ సుతాతస్య వనే వివసతస్సతః,। 

నామ్నా త్యవతీ నామ రూవేణా | పతిమా భువి॥ 

శాం వవ భార్గవః (శీమాంశ్చ్యవన సా్థత్మ సంభ వః। 

బుచీక ఇతి విఖ్యాతో వివులే తపసిస్థిత్మ॥ 
ల. __ నంంభాఅను కం6,7,8ళ్లో 
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శ్లో. దృష్ట్యా గర్భ మను[పాప్తాం భార్యాం స చ మవోనృష్టిః 

ఉవాచ తాం నత్యవతీ దుర్శునా భృగునత్తమః॥ అను. 4-36 ళో. 
వాటి వరి, 

మూలము నందున్న వ్యతా్యానమే ఆం| ధీకరణమనందును గను(బడు. 

చున్నది. ఎవరి పాటికి వా రున్న దున్న టు లాం ధకరించిరి, 
A) 

బుజువు సం. విణ, (ఉ. ఉ. జీ. ఉ,) 

సరియెనది, తగినది, యు క్ర మైనది, కపటము లేనిది. 

క, విమమీ తంతంబుఅశ౩ె ల్లను నరయ( బరాయణం బలఘుతర నంవి, 

తము(డగు నారాయణుణడ య,తనీ( బోొంద6గ బుజువులగు, 

పథము లివి యధిపా. శాంతి. 6-516, 

బుణము సం. వి, అ. న. 

1. అప్పు-ఇది ధనరూపముననే గాక ఉపకారమునను నుండవచ్చును 

ఉ. ఏవిధి నీగువాండ బుణ మెయ్యదియే,వియు వేండు డిచ్చెదన్, 
వరా. 8-282: 

(భీముడు దుర్యోధనునితో) 
క మును పది వేవుర( జంపుదు,ననియిచ్చిన కాన వచ్చె నవనీశ్వర నీ, 

మనిచిన బుణంబు దీర్చి తి విను లావిటమీ(ద6 దఖు(గు విధ మె, 

తో(చెన్. థీమృ. 8_319; శాంతి, 4-245. 

2. దేవబుణము, పిత్ఫాణము, బుషిబుాణము అని మూ6(6కు విధములు. 

శాంతి 6-80. 

ముణములు అయిదు, 

1. చేవబుణమ. = ఇది యజ్ఞములు చేయుటచే( రీలును 2. బుషి 

బుణము = ఈది వేదాధ్టాయవమువలన( దీలును, లి. పిత్ఫాణము = ఇది 

(్రాద్దములు సెట్టుటవలన( దీటుకు 4. అతిథి బుణము = ఇది అరిథ్యభ్యాగత 

పూజలవలన? దీటును ర్. నరబుణము = ఇది సద్యత ములు ఆచరించుట చే. 

చీలును. శాంతీ 5-484 

శ్లో. చేవతాతిథి భృ శ్యభ్యః పితృభగ్గ శ్చాతగిన_సథా, 

''బుణవాన్ జాయశే మర్త్య _నసాాదనృణతాం (వజేత్. 

శ్లో స్యాధ్యాయేన మవార్షిభ్యో దేవేభ్యో యజ్ఞ కర్మణా, 
'పీతృళ్యః (శొద్దదానేన న్భణా మభ కార్చ నేన చ 
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ళో, వాభాశేషావవి ర్యేణ పాలనే నాత్యినోఒపి చ, యథావద్భృత్య 
వర్గన్య చికీ-కేత్మరగ ఆదితః సం, ఖా, శాంతి, 298-9,10 11 

వరముణమే ఆత్మబూణము. పూర్యజక్మ సంచిత కరరఫలము స|ద్వతా 

చరణముచే తక్కువ సేసికొనవచ్చును, 

ముతము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

1. పూజింప(బిడినది, అీనరూపమైన బుద్ధిచే నం పాప్యమగు తత్త్వము, 

స్తీ చేవ త వ్యంబశ విదితంబు నా యుతంబన(గ సత్యంబన నతిశయిల్లు, 

భాతి, 5-945 

2. నతర్టమైనది. (వ్యతి-అన్భతము) 

క, వారికి ధర్మువు దప్పని, వారికి బుతవచనులైన వారికి, 

. ఆర, 1-829 

ముతుకాలము సం. వి, అ. పుం, 

ప్రీ వెలుపల జేరిన దీనము మొదలు వచా వదినము వఅకం గల 

కాలము ఇది గర్భధారణముసకు యోగ్యమగు కాలము, 

| బుతుస్తు ద్వాదశ రా్యతం భవతి దృష్టా_ర్థనః ఆదృ్భష్టా ర్రవాహ్య స్తీ 

శ్యేకే భామనే! (న [శుతము శారీరస్థానమ, తృతీయా ధ్యాయము 5్ నూ] 

దృష్టార్తవయగు (స్త్రీకి బుతు స్నానము చేసిన దినము మొదలు పం 

(డెండు దినమలు ఆర్తవము (బుతు రక్తము, రజస్సు) కన(బడు చుం 
డును. కాపుననే యా పం|డెండు దినములు ఖుతుకాల మనియెవరు, 

“బుతు ష్టోడళ రా్యాశయః = అని | గంథాంతరమునం గలదు. మొరటి 

'మూ(డు దినములును చివరి పదునాజవ దినమును రజస్సు కనంబడు 

చున్నను గర్భ ఛారణమున కనర్హ్హము లైన దినము .లగుటచ్లే భుతు 

మన ర జన్సు ఒకప్పుడు "కనందిడక ఫోవ్షచ్చును. న(బడ కున్న ను ఆది 

యయితు శ కాలమే యగును, 

శ్లో. ద్వాదకార్వత్స రా దూర్జ్వ మావంచాళత్సకూ (స్త్రియ; 

మాసి మ్లాసి భగ ద్వారా పపృతై థీ వౌ_ర్తవం (నవేశ్ ॥! 

జ _ర్హృవ్యస్తావదివ సా దృతుష్టోడ శరా త్రయః | ' 

గర్భ ట్రవాణ యోగ్య్యస్తు న ఏవ సమయ స్స లః." 
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సర్వాసామేవ చతుర్వర్గ స్త్రీణాం సర్వవాది సమ్మత? సూర్యో క్ల 
నృమయ।ః 

(భావ (వకాళ = పూర్వ ఖండము --ద్వి,ప 1,2 ళో) 

పం డె-డు సంవత్సరముల వయస్సు చాటిన తర్వాత పది నం 

వత్సరముల వణకు (శ్రీకి (పతిమానమునందు భగద్వారము ను-డి న్వఖా 

వముగనే ఆ_ర్హవము నవించు చుండును (పదాజేండ్ర లోపు గలుగుట 

'అస్వాభావికము) ఆరవ [సావ దినము మొదలు పదునారు రా[తుల 

వణకు బుతు కాలము, ఈ కాలమే (శ్రీ గర్భమును ధరించుటకు 

"యోగ్యమగు కాలము. ఈ పదునాజు రా తులును నాల్లు వర్ష ముఅ 

వారికి బుతు కాలమని నర్వ నమ్మత మైనది. 

గంథాంత శే తు విశేష తద్యథా జు స్నానదివసా దూగ్గ్వం ద్యాదళశ 

“రా తావధి (కాహ్మగా$ః, దళ రా ఆావధి క్ష తియాయాః, అష్ట రా| తా 

వధి వైశ్యాయాః; మ్యడ్యాతావధి శూచాయాః, గర్భధారణే శక్తిః 

(భావ (కాళ). 

అత ఊగ్గ్వం బుతు ర్వాదశావాం (కావ్మాణానామ్, షకాదశావాం 

మ తియాణామ్, దశాహం వై శ్యానామ్, నవరా(త మిత రాణామ్ - 

బుతుర్చీజకాల మవేకత ఇతా?హు రృవార్హయః - | కౌమారభ్ళత్య 

తం|తము - పథమాధ్యాయము .) | 

సీ. బుతుకాలమున నాత్శసతియంద రతి సల్పు భవ్యశీలుండు సధా 

[బవ్మాచారి. శాంతి. 4.868; ఆను. 1-110 

“బుతుపర్జుండు సం. వి. అ, పుఠ. 

అయోధాకపుర రాజులలో నొకడు - ఇత(ని యొద్దనే నలుండు 

బాహుకుండను ేరుతో వంటలవాండుగ నుండెను. ఇత (డు నలునకు 

అక హృదయము నుపదేశించి యతని వలన ఆశ్వ వాదయమును 

బడ నెను, 

మధ్యాక్కర - ఇల |బసిద్దుడు బుతుపర్డు డనెడు మహీళు( 



1274 బుతుపుష్పురసము. 

బుతుపుష్పరనము సం. వి, అ. పుం. 

బుతుర _క్రము, ఆర్తవము, రజను, 
వ, గర్భ యోని యందు బుతు పుమ్పరస నంయుక్తం బగుచు. 

"రేతంబు గాడ్పు చేతం |బేరితంబయి కలసిన ఆది, 8221 

బుతుమతి సం. వి. ఈ, స్త్రీ. 

1. బుతుకాలము నందలి స్రీ యం ముట్టుత యెనది మొదలు పదాజువ. 

రాతి వణకు కాలము గడపు తీ 

సీ అధిప రజన్వల నంటుట కల్మష, మా చరిత స్నానమొన సతి“ 
జతుర్ధ దినంబున దోషూోనమయమున( జెందంగందగు నం డు గొంద 

ఇార్ఫ్యులు = "తే. ...బుతు శ క్రి యెడల కుండ, నెట్టి కార్యము 

గల్గిన బుతుమతీ న,మాగమము దప్ప నీకున్న నాయు వెక్కు.. 
la 

అను, 4.126: 

2. ముట్టతమై స్నానము నేసి పదాజవ రాతి లోవల కాలము గడుపు 
తి 

రోకు మతియై యున్న తన చేవి సుదేవ్ల యను దాని సమర్పించిన 

(చూ. బుతుకాలము) ఆది, 4-232 ' 

తె. పుష్పవతి, రజన్వలం 

స్కీ ముతుమతి గాక కుద్దత యు. గల్గిన యింతి, కన్య, ఆనుం 5-285 

బుతువు సం. వి, ఉ. పుం. 

1. రెండు నెలల కాలము, (బుతువులు ఆటు, 1. వసంత బుతుప్పు, 

లి, గమ బుతువు, 3. వర్ష ముతువు, శీ శరదృతువు, క, హేమంత 

ముకశకువు, 6. ళళిర ముతువు.) 

వ. అయ్యార్వురు బుతువులు, ఆను, 1-210' 
తె దినము రా_తియ ' బుతువులు మనుజుచేయు, నుకృతమును, 

దుష్కృుతమును జూచుచుండు. అను. 2.214; కర్ణం 1.281 

2. ఆలు అను సంఖ్య, 

3. ఖద్యయర్తు గుణంబులు. శాంతి. 6-46+ 
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రి. శ్రీ రజన్సు. అను. 4.196 

లే. ... ఇట్టులు పోడశంబు దాక నెల్లి నాండును బుతు శక్తి యెడల 

కుండ, ఆను, 4-126: 

బుతుస్నాత సం. వి. ఆ. స్రీ): 

బుతు ప్నానము చేసిన (స్త్రీ, రజన్వలయై నాలవ దినమున స్నానము 

చేసిన స్రీ 

మ. మది. గారుణ్యము "నేనీ వి|పవరు( డీ మం తంబు నాకిచ్చెనే, 

నిది యే చందమొ చూతునంచు నొకనా( డిచ్చన్ బుతు; 

స్నాతయె, నుదతీ రత్నము. ఆగ, 78284 

బుత్విక్కరణము సం. వి. అ. న. 

బుత్విక్కు చేయు కాఠ్యము. 

వ, ఆమ్మరీచ్యాది న్నవ్దనంఖ్యులును మజియునుం దత్సములగు. 
మవోనుఖాపులును బుత్విక్కరళణంబు లాచరించిరి, 

శాంతి. 6-61 

బుత్విక్కు సం, వి. జ్. పుం. 

బుట్విజు(డు, చూ, బుత్విజుండు. 

. చేవతలకు( దృ ప్తి, యగు నట్టుగా బుత్వి గర్చన మొప్పగా 
జట ion 

గావించునది. ఆను, 5-198; ఆశ 4-187 

బుత్విగాఢ్యుండు సం. వి. అ పుం, 

బుల్విక్కలలొ (వధాన నిర్యావాకు(డు. 

+ విను బుత్యిగాఢ్యు( డగు న, మ్మునిపతి యట్లు కురునంశమ ఖ్యు, 

డొన(గ మేదిని సం పమోదమునం గ్రై,కొని 'యిట్లను వానలేం(ద 

కుంజరుతోడన్, అశ్వ, 4156. 

బుత్విజుడు సం. వి. జ్. పుం. 

యాజకు(డు. 

(యోజ్ఞకర్త గచేత ద&ిణ పుచ్చుకొని) యజ్ఞము చేయించు (బావా 

ణుడు (వోత, ఉద్గాత, అధ్వర్యువు, (బవాగా-అను వీరు నలువురు వీరిలో 

ఒకొక్కనికి మ గురు చొప్పున | వావ్యాణాచ్చంస్కి (పస్తోత, మెత్తా9?' 



వరుణుడు, _పతిస్థాత, పోత, _పతివార్త్హ, అఆచ్చావాకు(డు, నేన, ఆగ్నీ 

(ధ్రువుడు. నుబవ్మ్శాణ్యుండు, గావ స్తుతు(డు, ఉన్నేత-అని పం; డెండు 

గురు వవోయ బుత్విజులు) 

క అన జులు బుత్విజులుగ నీపని యిటు చేయుమని నీ వుష| ష్ట్ర 

వుగా, విను కురుకుమార వశుఏశ,నసకమున రణయజ్ఞ మత (డు 

సమ్మతి జేయున్. ఉదోగ్టి. 4-46 

స్త్రీ ++ .ఆగ్కస్తుగ్లండు పం[ డెండేండ్లు ను, వతాభ్తి రతింజేయు మహిశా 

ధ్యరమునకు దివ్యాన్కుుభాపంబుగల యట్టి పర మమునులు వేడ్క 

బుత్విజులయి వెలయ. అశ. 4.2061; శాంతీ. 8.116; నభా, 2-4 

బుధి సం. వి. ఇ. స్రీ. 

వ 2 ంపు 
క, మపహార్చి భక్త నమాజా. శాంతీ. 4.456 

ఘయుఖభువు సం. వి. ఉ. పుం, 

వేల్పు, దేవత 

క బుభువిభు విలోచనాంబుజ్క ళుభ దరవిశ్వా వారిత్య నుఖగ 

వార త్వా శాంతి. 6.628 

శశ ము సం, ని. అ, పుం. 

మను(బోతు, ఒక జాతి మృగము దిని పాదములు శెల్లగ నుర్తిఢడుశ్లు, 

ఆ, వాయు తనయు లుళ్యవర్ణాశ్యముల మ దంపతి ధరి|త్రి( గూల్చె. 

శల్య 1-161 

ఘముశ్యమూకము సం. ఏ. అ. పుం. 

పంపా సరస్సునకు దగ్గఅనున్న యొక పర్వతము. స్లు| గీవు(డు నివసించిన 

కొండ. ఇచ్చట శ్రీరామ నుగీవమై।తి జరిగెను, 

వ. వంపాథిధానంబయిన నరోవరంబు గలదు. దాని యావల బుశ్య 

మూక్తంబను శై లంబునందు వాలి నవ్షోదరుండు సు|గీవుండను 

వానరుర్లడు సటేవ్రచతుష్టయ్ల సహితుండై “యుండు, ఆర, 6-868 

.. (పంస్కృత్న భార్గత మునంద్లు 'బుఘ్యమూకమ్లు ' అని గలదు. 
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క్లో ఏషా పంపా ళివజలా హంన కారండ వై ర్యుతా, బుష్యమూక స్య 

ఇ లన నన్నిక రై తటాకినీ, సం, భాం అర. 2-78. 44 ళో 

ళో, తా పృష్యమూక మ భ్యేత్య బవుమూల ఫల [దుమమ్ 

సం భాం ఆర, 2719-9: 

బుశ్యశృంగుండు సం, వి. అ. పుం. 

ఒక ముని బుళ మృగము కొమ్ముగల వాడు, 

విఖాండకునకి బుళ్యమృగి (మను బెంటి) యం ము బుట్టి నవా(డు. ఇక 

నికి సెత్తియందొక కొమ్ముగలదు. ఇతని భార్య అంగరాజైన రోమపా 

దుని కూతురు. శాంతయను చెరుగలది, చూ=చరి త. 

ఆర. 8-87 మొ. 118 వజకు . 

శాంత దశరథుని కూంతురు, తల్లివేరు తెలియదు. దశరథుడు తన 

కూ(తురగు శాంతను తనకు మితు(డును అంగరాజు నగు రోమపొదు. 

నక బ్యతిగా నిచ్చెను. (శ్రీకు_దామాయణము బాలకాండ. 11 వ నర్షం 

సంస్కృత భారతమున బుళ ళ్ళ ంగుండు ఆని కలదు-( శ్రీమద్వాలీకి 

రామాయణమున బుళ్వశ్ళంగు (డు అని కలదు, 

బుషభకూటము నం, వి. అ. పుం. న. 

ఒక్ వుణ్యతీర్థ (ప దేళము, బుషభు(డను మవార్షి నివాన స్థలము ఇచ్చుట 

చేవ బుషులు యజ్ఞ ముచేసిరి, యజ్ఞ భూములయందు( గుశాకారంబు 

౨న దూర్యాంకురమలు యూపాకారంబుళై న పృతంబులు గానం 

బడును, దీనికి హేమ కూటమనియు( జేరు గలదు. ఆర, 8_85- 

నరి ఖా ఆర. 110. ఆధార, 

బుషభము సం. వి. అ, పుం. 

1. ఒకానొక పర్వతము౦ జరాసంధుని పట్టణమైన గిరి వజమును చుట్టుకొని 

యున్న యదు పర్వశములలో నొకటి జా 174 

చూ, దబులీగిరి, 

లి. ఎదు. : 
(౧) 

వ, "(ష్ణ ఖీకు పార్థులు) చె చైత్యక గిరి శృంగంబున కరిగి యందున్న 

మూండు భేరులల జూపి తోల్లీ ంటీ మాగధులు మానుషాదంబను. 



1278 బుషభుయడు. 

బుషభంబు వధియించి దాని చర్మంబున దీనిని నిర్మిం చిరి. 

నభా. 1-175 

ముషభు (డు సం. వి, వా పుం. 

ఒకముని బువషభకూటము నందుండు వాడు. 

ఆ: = యుమ్య భాఖు్యు డన తపపిం శాంతి, 8-161 

5, బుషభుండు సుమి | తుని చి_త్రందు మృగయా కాయ_త్తంబు 

గాకుండునట్లుగా బోధించె. శాంతి, 8-168 చూ, వివ, ఆర, €-85 

బుషి సం. వి, ఇ. పుం. 

ముని జ్ఞానముచే సంసార సాగరమును తరించినవా(డు వీరా, 8-160 

సవ్తర్దులు:- 1. మరీచి. లి, ఆతి, కి. అంగిరసుడు, 4 పులన్సుు(డు, క్. 

పులహుడు, రీ, (కతువు, 2. వసిష్టుండు. మతి యిక్కమన్వంతరమున 

1. కళ్యపుండు, 2 అతి, త. భరచ్వాజు(జు, 4, విశ్వామి[ తుండు, 5, 

"గౌతముడు. రి. లమదగ్ని, 7, వసిష్టుండు, 

వీరు దేవరులు, [బవార్దులు, రాజర్టులు అని మూండు తెగలు, 
బె ష్ మె 

మణీ యొక (క్రమమున 1. మవార్షి; 2. పరనుర్షి, 3. శుతర్ష్, 

షం కాండర్షి = అని నాలుగు తెగలు, 

యముషికు(డు సం. వీ, అ పుం. 

అర్కునీ అంశమునC బుట్టిన వా(డు, 

ప, ఆర్కుండు బుపికుండై పుళ్లై. ఆది. 8-00 

టో అర్క ఇత ్యథిఏ ఖ్యాతో యస్తు తాపపుంగవః బుషికో నామ 

రాజర్షి ర్భభూవ నృపవ _త్తమః. 

సం. భాం అది, 67.83,84 ల్లో 

యుషికుల్య సం. వి. ఆ. స్రీ): 

ఒక తీర్థి [పదేశము = దీనిని సేవించిన దురితంబులు పోవును. 

ఆరం 2.271 

ఇది ఒక నది. ఆతి (పాచీన తీర్థ (పదేశము అని నం, భా. 
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ముషిగిరి సం. వి, ఇ. పుం. 

ఒక పర్వతము, జరానంధుని పట్టణ మైన గిరి వజమును చుట్టుకొని 

యున్న యదు పర్వతములలో వొకటి. 

క, గోథమును బువభము వై ,వోరము బుషిగిరియు జైత్య 

క్యాదియు ననగా, భూరి గిరు లేను దీనికి శూద భటుల వోలె. 

గాచి చుట్టున నుండున్. నభా. 1-174 

ముషతర్పణము సం. వి. అ. న, 

బుషుల నుద్దేశించి చేయు జల తర్పణము. 

వ. వాసవ సుతుండు ... ఒకనాడు (పభాతంబ విధిపూర్వుకంబు 

నం గృ తాభిమేకుండయి దేవర్షి పితృ తర్పణంబులు చేసి, 

ఆది, 5.127 

బుషి తీర్థము సం, వి. అ. న. 

బుషుల కొనంగు తీర్ణము. 

కుడిచేతి | వేళ్లను గుప్పిలిగా సగము వంచి ఆంగుష్టము తర్జని యను 

(వేళ్ళ మధ్య నుండి చిటికెన (వేలి దిగువగా బడునటుల విడ చు జలము, 

శే. అంగుళాగముల్ సిటికెనలందు మొదళు, లనఘ దేవర్షి తీర్ణము 

లన(గ బర(గు, వరుస వలశేలి యుప్పలవాయి పై తృకంవు( 

దీర్ధంబు తర్పణ కార్యమునకు. ఆను, 4-118 

0 

ఎ! ఏ. అవ్య. 

1. అవధారణార్థక ము, 

చ, ... వెన్షాడకా, విటిగి ధరి|తి బడ్డ బడ యెడ వేగమె వచ్చి శిరంబు (6 

దన్నె, శల్య, 2.887; విరా. 9-134 
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2+ 

1, 

ఎ 

శా, ౨౨. మే, లామై తోడనె పోవుణాక యని వీరాలోపముల్ 

పల్కి, విరాం 8.139 

నిర్ణేళ మును ( చూపుటను) బలపటచును. 

చ, ఇదె యొక పిన్నవాం డడరి యెక్కు_డు మూ(5ల (కందు 

దో లడున్ , దోణ. 2-11 

ఆ. కర్టు కేతనంబు (గానెకు నల్ల చె విరా. 5='0 

ఆ. వీ(డె వచ్చు చున్న వాడు పార్టుండు మన మేమి సేయు వారము. 
వీరా. 5-181 

వ. అది యంగ నై నన్టంబల్ల దె దాతీణాత్య సేన. [దోణ, 4-12. 

8. ఆధికమును (ఎక్కువను) తెల్పును. 

కం అమరనదీ తనయుండు సింవాము గాక నరుండె. శల్య, 1-24. 

ఎ* అవ్య. 

పశ్నార్థకము. (ఇది సందర్భానుసారముగా అభీష్ట పరివోసాళ్చర్యా 
దులను గూడ. చెలువును.) 

(అభీష్టము 
క్ర. అతి గర్యసమున్నత మగు నతిని శిరము వాని వారలండటు 

జాప్వో,ద్గతితో, జూడ(గ సమర, తతి డొల్టెనె విజయ నీదు శిత 

భట్ల మునన్, | కర్ణ. 3-37 

క, జననుత య్యామానిని నన్నును మటిీ నీ (శాతృ వరులనుం జూచితే. 

నీ, వవపుడు( జూచితి నన్నిటి, ననఘా వృతమున నున్న యవ్వి 

వాగముతోన్, ఆది, 65-250 

క, సారమతి( జేసి మానన్క శారీర రుజావళులకు నతతంజు. (బలీ, 

కరములు నేయుచుండు దె యార(గ వృద్దోపసేవ నౌవధసేవన్, 
నభా, 1.31. 

(పరిహాసము) 

ర వీరెవ్వ్యరయ్య (దుపద నుువో రాజు వె యిట్లు కృపణులయి పట్టు. 

వడన్? పరిక శీలసెనే యవావా వు వో రాజ్య 'మ దొంధకార ముది. 
= జనచ్చరోకోపై 1 ' ఆది 6-09: 



సీ, 

198% 

(ఆశ్చగ్ధిరము) 
అనవుడు రాతనుం డట్టవోసంబుతో, నెనైట్టు ఖీముంజ యీతం 

డేమ్మి పుణ్యమో వీని నెప్పుడు సంపంగాంతునో, యని యున్న చో 

చాన యరుగుదెంచె. ఆర, 1-116: 

అచ్చితము సూచి యచ్చోటం గల యట్టి, 

. ఎల్ల జనులు నివ్వీరుం, డొల్లడుగా కుత్తమాంగ ముర్వి నిటుల వె, 

డొల్ల(గ నేయం౧2 వలసిన, 'జెల్లంబో యితని కరుణ చెలువిట్లున్నే. 
అశ్వం ఉ-120: 

(పరిహోనము - అవమానము 

* వీరెవ్యరయ్య [దుపద మృవోరాజులె యిట్లు కృ పణులయి పట్టు 

వడన్ , వీరికి వలసెనె యవావా మ,పో రాజ్య మదాంధకార మది 

వాసెనొకో, ఆది, 6-88: 

. ౨౭+ సాత్యకి కృత వరుని, వదనంబు గనుంగొని మద మెలర్చ్క 

నొద్ద నిల్చున్న (పద్యుమ్ను చే సజచుచు, నవమాన మేర్చడు 
a) £ 

నట్టి భంగి, బెలుచ నవ్వి య రాతి బృందంబు ని దావ, శత్వంబు.6. 

బొందుట( జావు వోని - 'తే-దుష్ట దశ నొంది యుండంగ6 దుచ్చు(: 

డిని నడరి వధియింప(గా జొర. డనిన రాజతనయు( డంత 

పాపంబు నేయునెయితండు, పొడిచెనకు యిస్పరో యిట్టి పోటు 

బోలు. మౌన. 42 

(కాక్యర్థమును - |పశ్నించిన విషయము యొక్క వ్యతిరేక నిశ్చయ . 

మును = తెలుపును ) 

తె. ఒక్కూరుని కివి యెల్లను నిక్క ము, యెందుగలుగునె యర్లును 
లట ప్ 

వీడు వా(డు. విరా. 2.204. 

క, ... పాండవులకు, చెసిన కీ డెల్ల భంగి జెజటుపదె మిమ్మున్ 

(దోణ, b_3t 

త, ... భూసురులకు, నొనంగినట్టి భగీరంథుం డున్న వా(డ. 

శాంతి, 1.284 

క +. నేం (వాకట భూసుర కన్యక్కనీ కట్టిన మైల గట్ట నేర్తునె: 



యనినన్ * ఆది, 3-186 

2. |పార్ధనార్థక ములగు మధ్యమ “ము, “డు - లకు అను[పయుక్ట 

మగును. 

తే, అర్థములు బంధువులు( గల్లినవుడు తద్వి, యోగ మెనట్టి యెడను 

మరు క్టనకు నెద్ది, తల(వుమె నున్న మద వ్లిమోదంబు లడర్శ్కకుండు( 

"జెప్పవె యది కృపాయు క్ర కి ననఘ (చెప్పుము + ఎ ఆ చెప్పవె) 

శాంతి. 1-211; శాంతి, 8449 

వం ఎల్ల వారికి ననుస్టింప నయ్యెడు నట్రి పుణ్య కర్మం బెయ్యది యుప 

'దేళిప వే యనుటయు (ఉపచేింన్నము స ఎ = ఉపదేళింవ వె,) 

ఆను, 4-160 

వం మానవులకుం గర్ల్మ భూమి కృతంబులై_ న సదనత్క్మర్మ౦బులం 

జూవె బేవతలును గీటంబులు నగుట వాటిల్లెడు. ఆను, శ-826 

(చూడుము ఎ = చూడ వె) 

వే సర్వ. 

సమాస పూర్వ పదముగా నున్న యక్కిమర్థక మగు “ఏ” అను చానికి 

కొన్ని చోట్ల వచ్చెడి యాదేశము- 

క్క మన మొక యేవుగ మీయం,గనయుం దో నరుగు డేరా 

నెయ్యడ( బోయిన నెజుంగ కుండుదురె (ప + యెడ = 

ఎయ్యెడ ఎ విరా. 1-59 

తె మీశెప్పని న్గడపవలయు-(ఏ- పని = ఎప్పని)ఎ శాంతి. 2-208 

చ... ఎప్పరుసున లెస్స చేసినను. ఉద్యో 3-82 

ఎంగిలి దే. విణ. 

1. నోటికి దరిగి అపవి(త మై మెనది. ఉచ్చిన్టము, తినగా మిగిలినది. 

న్స వీత వికారమై వీరయోధ, చారు శరీర నంచయ ముండంగా 

దీనిం, గంక శివాగృ|ధ క కాక కులము, లాదిగా( గలుగు (కచ్యాద 

ముల్ పీంకు వీంశాడుంట నెంగిలి యయ్యె. స్రీ) 2_14 

సీ "0౪ ల్లెంగిలి వర్జించి యిలువడి, మ్లటక్షుద్ధి గలిగిన కాంత లందు- 

గ జు నిల్లు, ఆను, 4.285 
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వ. ఆ కోమటి కొడుకుల యెంగిలి కూటం జెరిగిన యక్క్మాకంట్లు, ' 

కర్ణ. 2-81 

క, నను గుచ్చితంపుం బనులకు(, బనుపక యెంగిలికి లోనుపజుపక 

తగు మన్ననతోడ నరయు వారల, కనురాగము ెజిపీ నడతు 

రస్మ్మత్పతులున్ , విరా, 1-829 

2. అనుభవింప(బడినది. 

క, మును మేమాలంలబించిన, వెనుక( గదా నీకు ననుభవింప వళంబో, 

మనసా నీ వెంగిలి కా,దనుమా యమ్యిషయ మెక్కుడయ్యడు 

మనలోన్. ఆళ్వం 2.36 

థో. “భోగా నపూర్యా నాదత్స్య నోచ్చిష్టం భోక్తు మర్షసి, 

నం. ఫా, అళ్వ, 22.28 

“వి, 

1. తినగా మిగిలిన పదార్థము. 

వ. కురకుమారుల యెంగిళులు గుడిచి [కొని యెక్కుడు వారల 

ధిక్కరించెదవు. కర్త, వి_81 

క విను మడుగులమై (బడి యై,నను నెంగిలి గుడిచియైన నరులకుం బగ 
లోగొని యరుల కినుపడ(చి (ఐదుకనవలయు నివామ్ము( బరము 

గలుగునె చెడినన్. (దోణ. 4-248 

2. భుక్తశేషము తినుట వలన(గాని స్పృశించుట వలన గాని కలుగు 

దోషము. 

సీ ,.. గోవుల, కెంగిలి లే దిందు. జెట్టు లమృత, మొన(గు నట్టుల 

గోపు లొనంగు దుగ్ధ ౦0బులం దద్వత్స పీ దుగ్గంబు శుచియ శాన 

కోపము దక్కి వ_ర్తింవుము. ఆను. 8-24 

ఎంచు దే స. కి, 

ఆరోపించు. 

క, ఏ నుపదేశించితి ననగా నొక పెంవెంచి నాడు గాని తలంపన్, 

మానవనాథ  నులేశ్వరనూన్నుండు నాయట్టివాడ చుమ్మే 
_ పనికిన్. శల్య. 2847 
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ఎండ దే. వి, 

1. నూర్యుని (ప్రకాశము, ఆతపము. 

ఉ. ఎండకు వాన కోర్చి తన యిల్లు (ప్రవాసము నాక, విరా, 11-185. 

వ. కాంతి. 

సీ, సమర వికాసంబు చెమట నొప్పజుకుండ చాతి రీదతులురే యెండ. 

నొడుచు, ఖీమ్మం 1-119 

ఎండకన్ను వానకన్నును నెజణుంగని దే. జాతీ. 

శాణివాస మందుండి బయటికి రాని, ఎండ మొగము వాన మొగము. 

జూడసి, 

ఆ, వచ్చి రెండ కన్ను వాన కన్నును నెలుం, గని పురం|ధు వెల్లి = 

అక్కురువృద్దుం జాడ, ఆశ, 1.148 

ఎండమావులు దే. ఏ. బి, 

(ఎండ --మావులు = ఎండలో గుట్టము వలె చలించుచు. గనంబడు 

మట్ట మధ్యావ్నామున బియళ్లయందు నీటివలెం దో(చెడు చాయలు. 

మృగతృ్ఫష్టం 

క, మలి దలంపంగగ సంసారం, బతి చంచల మెండ మావు లట్టుల 

సంప్కత్ప తతు లతిశణికంబులు, గత కాలము మేలు వచ్చు 

కాలము కంటెన్. ఆది. 6-189: 

ఎండయెకు. దే. అ. కి, 

(పొద్దగు, ఎండ శీతమగు, 
(గ ta 

కం కడు నెండ యొక్కు నంతకు, నుడుగక యచ్చునుప గడచి, 
ఆరం 2-108 

ఎండిపోవు దే. ఆ, 1కి. 

శుష్కించుం 

చ, ఆనయము( బిండు చుండు నెడ నాశయ మొప్పిన నిల్చి యెండి. 

పోయిన తడి బాసి పోక తగ వెట్టు కృతఘ్నత గాచె 
లం _ ఆను, 1-155. 
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ఎండు దే. అం కి. 

1, కుష్కించు, నిస్సారమగు. 
ఉ. సూనృత మూూ(ది బన్నములు సూడక లోన నడంచి నట్టి కో,పానల 

మెండి యున్న నివి డొాటవివై (౧ బచరించు తీ వచా, వానలుం 

బోలి. ఉద్యో. 2-187 

'2, ఆటీపోవు, తడిలేకుండ( బోవు. 

క, శర వేదన సర్వాంగము, నెరియంగ నాకివుడు వెదవు లెండెడు. 

దృష్టా,భర ముడుపందగిన నీళులు వెరవుకం దేనేర్తు వీవ వే 

తెమ్మనభఘా. భీష్మ. 8-428 

ఎంత దే. జా, అనౌె. 

1, వ పాటిది, ఏ కొం(దిది (ఈ యర్థమున లు వర్ణాంత రూపమును 

ఆ|మేడితి రూపమును గలవు,) 

ఉ. ఇంతకు నేర్చు నీకు నొక యింతటిలోన మదీయ వాణి నృత్యంత 

విభూతి. బఐంపెసంగు నట్టి నినుం గొనియాడం౭జేక దా,నెంతటి 

"పెద్ద విరా, 2-194 

చ. మన బలమెంత యంతయు నమ్మ గ సముద్యమ దుర్ణమంబుగా, 

మునుమును గూర్శి, విరా. 8.108 

“చ, ఆలభఘు తపంబులం (బకట "యాగములన్ ముని బోధిత [వతం 

బుల మహనీయ చానముల( బుణ్యాచరితములన్ మహాతు లెక 

తలు రతుణీయ వి|శుత పదంబుల శీగుదు రంతకంశు ను,ష్ఞ్వల 

మగు సర్గతిం బడయు. (దోణ, 2.888 

క, సందర్భమును బట్టి అధికత్యమును అల్బత్వమును సూచించును, 

క, తానెంత యాప్పు డైన మ్కహీ నాయకు సొమ్ము పాలు నెమ్ము 

లుగా లో,నూనిన భయమున భొరయక, మానిన గాకేల తలుగు 

మానము ,[బతుకున్. విరా. 1-186 

చ, ఎంత లెంుతలు వడి వాని నీ(గ వలచా? 

ఉద్యో. 8-201 (పాళాంతరము) 
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తే, 966 సీ యు త్తమ నాయకత్వ, మెతి(గి' నిను? గొని iy yr" 

చింత దాన, బిర: 2.361; 

శే నాథుల దూటంగ. గాదు వినుము, సతికిం చానెంత వడియును 

నభల లోన. విరా, 2-148; ఉద్యో, 4.886: 

లీ, ఎంత కాలము. 

క ఎంతకు( గృత కార్యుండగు, నంతకు(డీ రంతకును భయం బందక 

ని ,శ్చింతమున నుండుడు, _ ఆది, 7-266: 

4 ఎంతకు లేదు = ఎంతకు( గాదు, ఎంతె నను( దగును. 

క, పారాశర్యాది మునులు, నీఠాజన్యులును: వినికి యెంతకు. లేడ్కీ. 

గారాము. నాకు( బరమో,దార సదావా చప్రి గాచె రిర్ముతనూజా. 

5, సంబంధ సర్వ నామము... 

చ. మన బలమెంత యంతయు: సమ్మగ సముద్యమ దుర్షమంబుగా,. 
మును మును గూర్చి, విరా. 8-108 

_ఎంతదప్పు దే. వి. 

1, ఎంత దూరము, 

తే... ఎంత దవ్వు, సనిన. నడవికి/ గడ లేమియును' మృగ (వ్కజంబు. 

పొదువుటయును గ్ గొందలంబు నేయు, స్రీ): 146: 

జ అనంభేవము, . 

తే, (దోణ కర్ణ దివ్యానన్త్రముల్ [కూర భంగి గవియు నప్పుడు 

మము స్వు గావకున్న, (బదుకు. శుంతదో వ్వధిక శుభంబులను 
భ,వత్ప'ఏపొదంబు, గని. కాదె వాసు,జేవు. . శల్య. 2-889" 

ఎంతదా(క అవ్య. (దు. (౪ ఎంత) 

ఎంత వకు, ఎంత పర్యంతము. 

శల గలుగు నంత కాలం- 

_ బును' వెలయుచుండు; శుకుని కీర్తియ. శాంతిం 6-341 
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ఎంతయు విణ. దు, (4 ఎంత) 

అధికము, మిక్కిలి, 

కో, ఎలమీయు నచ్చెరువును నరి,' నెలసీ పొదలు మౌాననీమున కెంతయు€ 
(బొద్దేం గలలోన( గన్న చందము, దలంచుచు నుండితిని భ క్తి 

'తాత్పర్యమునన్ , విరా. 1-26. 

గీ. నుతుల విద్యా (వవీణతం జూచు వేడ్క, నెంతయును సంత. 
నంబున( గుంతి దేవి, రాజసన్నిధ్ గాంధారరాజవు| తి, కెలనమండై, 

ఆది, 6.6 

కి. విణ (దు. 

మిగుల, అత్యంతముగా. 

క. మాతృ వియోగం, బెప్పుడు వాటిల్లై నపుడ యెంతయు దూలున్. 
శాంతి. 5_277; శాంతి, 6.202 

సీ తే తపమన, శెంతయు వెజచి. . అది. 4.88; 

ఎంశేసి చే అవ్య. (ఎంత -- ఏసి) 

ఎంత చొప్పున. 
సీ, పాండవుల బలమంతయు నమయింప( జాలుదు రె?తేసి కాలు 

మానమున, ఉద్యోగ 4.420: 

ఎంతవటు దే. అవ్య. 
లు 

ఎంతవజకు, 

క. నీ విమయ మెంత వట్టది, యే విని పరవిషయ మునకు నేంగెద. 

అళ్వం 1-88 

ఎందజు సర్వ. బ. (4/ఎంతో శబ్దమునకు మవాన్య్మవాత్యర్గకరూపము) 
ఎంత మంది. 

చ. ... వెజచితిశేని నిల్యు( డొక పీరున కొక్కడు చాలు. గాక 

యెందు వలయుం. విరా. 4-201 

ఊఉ. అందు వృకోద శార్జునుల నానావ రంగమునందు( [(గేణి చేయు 

వా, రెందటోొ యొన్నుమా యిచకు నీ గేరు భీమ్మలుం (గేణి 

చేయే చ శిందోటా . తో. 8.264. 
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ఎందాక (గ/ఎంత) 

ఎంత దార. 

గి. ధరణి. బొగడిత యొందా(కఈ( బరంగు నంళ్క కాలమును బుణన్ధ 

లోకము గలుగు నం(డు, ఉద్యో. 2-67 

గీ. ధరణి యెండాయక నుండు సుస్థిరత నీదు, కీర్తి యందా(క నక్షయ 

స్ఫూర్తి. చాల్చి, నడవ(గల యది. శాంతి. 2.148 

ఎందు అవ్య. (దు. (ఇది సందర్భమును బట్టి దేశము విషయము 

మొదలగు వానిని చెలుపును.) 

ఏ చోట నైనను, వ తావునందు 

ఊం ఎందున నిట్టి రూపు నరు లెవ్వరు. గాంచిరె నాక కాదు నం, 

(కందనసూతికిం దగిలి కన్లానం జాల దెం విరా. 2-26 

వ, ఇక్కు_మారున కెందు వివావాంబు సేయుద మని విదురునితో 
విచారించుచుం డె, ఆది. 56-16 (ఎందు = ఏ తావున) 

ఏ విషయము నందు. 

కం ఆరయ చెందును గౌరవ, భారం ెడలంగ నీక పాతి వత్యా, 
చారముమై వరర్తింతురు, నైరం[ధీజాతివారు సొజన్యమునన్* 

(ఎందు == వ విషయము నందు) విరా. 1-112 

ఆ. ఎల్లడాని నేన యెజు(గుదు నెందు వా,రర్హ్య చాన యోగ్యుం 
డయ జిపుమ. నభా. 241 

శే, ఎల్ల యెడల, అన్నిచోట్ల. 

ఆ, పర(గు పొదరు పొదరు పల్లింబు పల్లంబు, (మాను (మాను దుర్గ 

మంపు6 జోటు, దుర్గమంపు( జోటు దొన దొన గువా గువా,యారి 

గాగ చెందు నఠసి యరసి. విరా. $కి=82 

వ. ఎందునుం జరియించు వారొక్క నాండు జమదగ్ని యాళమంబు 

,నకుం బోయి. శాంతి. ఓ../8 

వ్య నార్షదుం. డెంధునుం .జరించు చుండి పంచచూడ యను నచ్చర 

వ్ చేమ నాక్కెతం గాంచి, , ఆను. 2-166 |దోణ. 1-78 
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4, ఎవ్వరి యందై నను. 

క, ఈ నలువుర భుజశక్తుల,తో నెనయ(గం జాలునట్టి దోర్చల మెందుం, 

గానము గావున వీరల, లోనన యొ -డొరుల కని గెలుపు సమ 

కూరున్ . విరా, 8-114 

'5, ఎవ్పుడై నను. 

ర, అనుడు నువేం|దు(డు మనువేం,! దున కిట్లమ దూత లందు. దొలి 

తొలిగుడువం, గొన. గట్ట దొడ(గుదుర వచ్చిన కార్యము 

దీర్చి పిదప 'జేయుం డెల్లన్. ఉద్యో 8-249 

(దీనికి. గొన్ని విభక్తులు చేకటయు( గలదు) 

_ఎందుండి 

ఎచట నుండీ. 

క, ఎందుండి యేమి పనికై, యెందుల కరిగెదపు, శాంతి. 8.479 

వ అమ్మహీపతి మవోభాగ యొందుండి రాక యే దేళఠంబుల. జరించి 

తిరి. ॥ ” ఆశ, 2.145 

ఎందును 

1. అన్నిటి యందు. 

క. ఆని పలికి భీషృు్ణుం డిట్టను, విను మెందుమదీప చాన విధి మే లని 
శంబున(జేయ నూర్ణ ్ వ లోకంబును గ_ర్హకు( బరమ దివ్య బోధము 
నిచ్చున్. ఆను, 4-40 

ఆ, +... అమర, భావమున నుఖంబు జీవింతురౌ దీని, చేల గనిన 

వా(డ యెందు. బెద్దం ఆది. 4.158 

వె, అంతట, సర్వత, 

మవో(నగ్ధర - వజ నిర్హోష మెందుం, జెల(గం జొచ్చెన్, 

పౌప్తి, 266 

ఎందేని 

1. ఎక్కుడకో, 

వం వృత్తా?రి +++ నహుషునంత బలంబు లేమిం జేసి భయాకుల చిత్తుం డై. 

క, ఎందేని జనియె. ఉద్యో. 1.169,170 



18§0 ఎం దేనీనుండి- 

2 ఎచ్చటి కనను. 

క, చొని నెటింగి గృవాంబున, మానిత మగు చీదువునందు మనను 
గొలుప శేత,దేనీ( జని చదువుదురు (కుతు, లానంత్యమునకు 
దపస్వు లగుదురు విపుల్. అను, 2-159 

ఎందేనినుండి 

ఎక్కడ నుండి యో. 
వ. శర్శిష్ట లజ్ఞాపనత వదన యయి యిట్లను నెంబేనినుండి యొక్క 

మవోమని నిఖిల వేవ వేదాంగ పారగుండు వచ్చి బుతుమతినై 
యున్న నన్నుం జూచి వాకు బు(తోత్ప తి సాదించే. 1 

అద్మ్' 5-184. 

ఎందేనియు 

ఎక్కడకో. 

వ వై 6ధవురడు దన చారులఖేత నీ' యోడినమాటి' విని వెలచటది 

కురురాజు గొలువున్న చోటికిం జని సిగ్గణి నన్ను నగ్గించి నీ 
(పతిన యెజింగించి యతం డరిగిన మీరు గావలేరని పలికి ఆానెం డే! 

నియుం బోయెద ననిన. దోణ. 82-804. 

ఎంపనుగ్గులు దే. వి బ. 

ఎముకల ముక్కులు: _ 

ఉ .. పోరి'రుద (గుల గదల్ , మండగ చెత్తురుల్ “నిదర మాంసము 

పిండిగ' నెంవనెగ్గు తొండొండధరి తినై ( దొర. [దోణ, 9_ 122 

ఎపోంపహొడి' దే. వి. 

ఎముకల చూర్ణము. 

క .. జమర్దనుండక్ ... యో్కతస్తోమీంద నుటికి |కొమ్మెళ్క'గనుకని 
"శరేప పొడి సెదరంగాలం గేలన్. [దోణం ర్- రీల్ 

hep re i 

ఎండు ప. 

పరిమాణారకము. 
= థ్ షు ఎంతె... ఇ Ete Ltn wool ఏల 4 wr 
"గ. ఆతడు పుడినెండు నీ రన యప్పు డతనిం 'దెలచి; 

ఆక్వం 1-84; bg 8-410 _ 6. 6_115- 



ఎక్కాటి ier 

ఎక వెక్కు దే. అ, కి. 

చెక్ వెక్కి వెక్కి యేడ్చు, 

సీ, అనవుడు నెక వెక్కి యా బీడ్డ వైచి పోయు వారలకు, 

(పాశాంతరము) శాంతి. 8-877 

ఎక్యయాణు' దే, న. కి, 

అధిరోహించు 

ఆ. విరథుడై యతండు వృష నేను రథ మెక్ళజ( వాలబుటయును+- 

, గల(గ వా సేనలు రోజ 4-161 

శ్లో హతాశ్వాత్తు రథా త్తూర్రమవవ్లుత్య విశాంపతే, స్యందనం వృష. 
౧ యాత అతి 0 యగ 

చేనన్య సమారోహా న్మవోరథః, సర భాం (డోణ. FI 

fF. బక్కండు, అనవోయుడ్కు పరావేశ లేనివోండు; .. 
ఉ. డక్కెను రాజ్యమంచు నకిటా యిటు దమ్మున్ ఛాగమీక స్రీ. 

వెక్కుటి మింగ జూచె దది 'యొట్టజుగున్, ఉద్యో: 2.62 

క. ఒక్కొరుని నీవు నంపక, తక్కిన నంతటినె [పతిన దవ్పుణె విభవం, 

బెక్య(గ' మీయన్న నతం + డెక్కటి 'రొజ్యాంటు నేయ సిండె కుమారా. 

స్రీ 1.171 

ఊం ఒక్కురుడై. నల గేళవు హితో _క్తికి మేకొనడయ్య _ నర్దునుం 

'డెక్కటి చాన చాలు దమునందఅ( దీ_వశ రాగ్ని( గాల్ప. 

ఉద్యో. డ్తీషవ్క్తీ 

“క్ట ఇక్యూ.రువరళంబున నీ వొక్క రుండవ యన్న పొండ వుర్వీ రాజ్యం. 

బేక్క టి చేకొని జేజము, బెక్కుల వెలిగింపు నంతతీయు! ఐడయు 

మొగిన్,+ ఆది. 4-290" 

2 [వళేస్టో మెనదో' మటొక ఊనితోం గలియనిది, 
క. ఎక్కటో యట్టీవి దోషము, లోకీ మరి రెండు మూండు నొదవి. 

- చరయ. చా, నక్ డు నన్ని పాత ౦బుం అశ. 1-174 

8, సాటిలేనిది. rr 
ఉ. ఎక్కటి గాండివంబు నులికెక్కి వెలుంగుటు  ఉదోగ్ట' 2-194 



4292 ఎక్కటికయ్యము 

4, శూరుడు. 

చ రిపుల( |దుంచి యశం బిల నించి వు(తు( డె,క్కటి దివి చూజికోల్ 

[పియమ కాకిది య[పియ మే తలంపంగాన్ . [దోణ, 2-267 

5, దురాశ ణ్ “జేరాను 

కం ఇకొ్కాఆఅగాములలోపల, నొక్కటి నీ చిత్తవృత్తి నొంచెనొ యొకు 

సొ,మె్మెక్కటి గుడువం దలంచితొ, నిక్కము గత మేమి నెపుమ 

నిద నెడుటకున్. ' ఉద్యో. 2.92 

శ్లో. కచ్చిచ్చ పరవి శక్రేషు గృధ్వన్నపరితప్యనే. 

నం, ఖా, ఉద్యో, 82_14 

.ఎక్క్యటికయ్యము చే. వి. 
ఒకనితో ఒక్క డే* చేయు యుద్ధ ము, ద్వంద్వ యుద్దము, 

మ, ... ఫాలాకు స్కెక్కటి కయ్యంబునం గన్న ఫల్లును భుజా 

గర్వంబుం ఉదో్యో. 2-174 

.ఎక్కొ_టి కార్యము వి, 

ఒక్క-(డు చేయుపవి, తోడులేని పని, 

ఆ. మమ్ము నీటు చెట్టి యెక్కటి కార్య, మాచరించువాండ వగుట 

దగునె. సౌ_ప్తి. 1-89 

ఎక్కటిపోరు డే. ఏ. 

ఎక్కటి కయ్యము 
వ.. కౌంతేయా[గగజుండు రౌహిణేయుతో నన్నదమ్ముల యిరువుర 

యెక్కటి పోరు నూడుమని పలికి, శల్య, 2-141 

1 ' వ ఆప్పగ మనంబున. బెట్టికొని పదంపడి జరాసంధుం డక్కమల 
' బంధు పుతు నెక్కటి పోరికిం విలిచినం భోయి. శాంతి. 1-8] 

శ. అవ్వాయ న్ర్వైరఖే నాజౌ జరాసంధో మహీపతి, 
. నం. భా. శాంతి. 5-1 

ఎక్కటిబవరము శే, వి. 

; ఇఎక్యూటి -కయ్యముం 
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సీ. బహు దివ్య శరములు వడయండే యెక్కటి బవరాన మెప్పించి. 

శివునిచేత, థీష్మ. 3177: 

ఎక్క 'పెక్కటి (ఎక్కొటి -- ఎక్కటి) 

ఒకనితో నొకండుం 

చ. నరవర యెక్క బెక్కటి వెనంగ(గ భీమునినై-న( బన్బంగాదు, 
శల్య, 2-118: 

ఆ. ఏను నర్జునుండు నెక్కొ"బక్యుటి దల,వడక యున్న నగరె పుడమి, 
జనములు, ఉద్యో, 4-41 

శ్లో. యదివ్యాద్య న గచ్ళేయం డ్రై రథం నవ్యసాచినా 
అకీర్తిస్సాా ద్భృహీకేళ మమ పార్ణన్య చోభయో = 

నం, ఖొ. ఉద్యో, 140-18 

గీ. ఎక్కు శుక్కుటి వెన(గిన యింత వట్టు, చెన(కువలు నిట్టు లేచునే. 
పృథివి నింక, జనము నీకురుపాండవ సంగరంబు, సెప్పికొం డు 

మనంబు లచ్చెరువునొంద. (దోణ, 1-178: 

ఎక్కడ చే, వి ( ఏ--కడ - వృత్తియందు జాపవిభ_క్తికము - 
ఎక్కడి మాట) 

1. ఏ చోటు ఏ [పదేశము 

క. మానవపతి నన్నెక్కడి, దానవు నీవనియెనేని. విరా. 1.90౦: 

వ. ఎక్కడం జూచినం చానయె, ' ఫీషర్మి, 2-187 

ఉ. ఎక్కటినుండి యెక్కడకు సేగాడినో. 

విరా. 1-808;. ఆను. 1-197 
2, అత్యంత తారతమ్యమును చెలుపును, 

క, ఇత( ఇక్కడ మదమహీ, వతి యెక్కడ నితని కత(డు పాటియె, 

ఉద్యో. 2-238: 

వ. ఏను రాజను నీవు వేద పొజుండపు నాకును సీకును నెక్కడి. 

నఖ్యంబు. . అది. 5-219 



భేప్ల్ర్లి( బకాడ 
-5. అనంగత త్వమ్ము పొసన(గమిని 'దెల్పునుం 

ఉం ... సుయోధనుం, డెక్కడ భూమిలోన నగ మిచ్చుట యెక్కడ. 

ఉద్యో. 8-94 

“కీ అనాదరమును చెల్పును, | 

ఉ. ౨౨. నా, కెక్కడి [పాణ మేటి తను వెయ్యది నిల్కడ యేమి 

చేయదున్., విరా, 8-296 

వ. పో పొ మెక్కడి వాడ వని యదల్ని. కర్ణ. శి-70 

క, ఎక్కడి తండివి నీవే, నక్ఞాంశేయులకుం గొడుక. |దోణ, 5-74 

“ల్. లోక వై పరీత్యమును "దెిలుపును. 

.ఉ. అక్కట వానుదేవు పను పొదరణంబున( జేయరై ర వీశక్కడీ 

'బుద్దిమంతులు. ఉద్యో. 4-20 
థి = 

“ఉ. ఎక్కడి మాట గొెల్లతన మించుక యేనియ్లు లేదు నీ దెసం. 

విరా. 1-281 

“6, ఆశ్చర్యమును చెల్చును. 

మ, వలలుం డెక్కడ( జూచె నొండెడ న సేవ్యజాగాజముల్ పుట్ట వే. 

॥ విరా, 1-196 

ఉ. .. నీ బలం, చెక్కడం బోయె సై న్యవతులేలకొ యిక్కక్షరారు, 
కల. 2-401 

ఓ |పశ్నార్థకమైన వతిరేకార్థము నిచ్చును. 

చ. *., నీ వెటణింగి యెళింగి నన్ దొడరి తెక్కుడ టోవ(గవచ్చు. 

[దోణ, 2.90 

వ, జూదరి యాలికి గరువతనం బెక్కడియది. విరా, 2-155 

' 8. ఎప్పుడు, ఆకస్మికముగా నను నర్ధమిచ్చును. 

వ. ... ఎక్కడ వచ్చి నెవ్వరినేమి నేయునో యనుచు మేనులు 

వడ్గంక. ోణ. 5-225 

_ 9, నంజంధ వాచకముగా నుపయోగించ్లును, 

ర ఎక్కడ నడచును సత్యం, బెక్కుడ ధరగంబు పరగు నెక్కడ 
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గలుగుం జక్కటి నిలుచుం గృషుం; డక్కడ నత. డున్నకఢన యగు 

జయ మధిపా, ఉద్యో 2-817; |దోణ. 1-248 

10. సలురకములుగా నువయోగవడును. 

సీ, నామీద గృపయు( (బియము నెక్కడవోయె, శల్య. 1-18 

(ఎక్కడవోవు = కాన ధాక్రుండ( బోవు) 

తే. ఇంక నాటి చూఅ లెక్కడివి. ఉద్యో. 8-862 

వ, [ముక్కడి మూకలు ఫని యొక్క ఇక్కడ నని తలపడిన 

(ఎక్క డెక్కడ = ఆదలింపు మాటలు) విరా. కక్ష 

ఎక్కించు దే. స. [కి (ఎక్కునట్లు చేయు) 

1. అధిస్టి౦ప( జేయు, నిలుపు, మోవు. 

క, 4. పృథివీవతి సీ తలన తన కార్య ఖడ్గం,బుల మో వెక్కింఛచె, 

వీరా. 5-28 

వ. నీ గౌరవంబంతయు 'నెజింగి కాదె వహ్న్ సమానుండైన యీ 

మవోముని నారాధించుటకు నీయందు భారం బెక్కించెదః 

ఆర. 7-815 

2, అధిరోహింపంయేయు. 

మ, ఇనలేజుం డతిభ క్రి గాంచనరథం లెక్కించి యక్కన్యం దో,డ్డాని 

'తెచ్చెన్ , ఆది, 4-191 

స. +..ధర్మ,నుత విజయుల దనవితతజావుయమళంబు నెక్కించి. 

ఆది, 6-160 

వ. ... కుంతీ దేవిని (చౌపది నొక్క రథం బిక్కించి తోడ్కొని, 

ఆది. 7-288 
శ, కలిగించు, 

క్ష. ధరగ్షనందనుని( దగం, గను మత(డు రాజనని తన మనమున 

న్పెక్కించు కొన(డు మదగర్వంబుల్ . శల్య. 1-639 

ఆ. ఇక్కరంబు నెయ్య మెక్కింప నేరంగ/4 దగిలి నంతత్లంబ్లుం దల 

చుట్టి, భంథ్రిమైఅయ్ల( గీడు వఖుపంగ గొన్లియాడ, వలంతి నీలు 
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4, అధికము చేయు, ఆరిశయింపంజేయు. 

సీ, అంగుళంబుల నల్ల నలకలు గబళించి, కెమ్మోవి యాని యొక్కింతు6 

గాయ్యు. ఏరా 2.810: 

4. (నారి) బిగించు, 

. గొనయం శెక్కించియు మోవెట్ట నశక్ళంబయిన, ఆది. 7-178. 

6. ఉంచు, తూ(చు, 

క, తక్కిన మూ(డా[శమములు, నొక్క_దెన గృవాస్ట ధర మొక దెస 

దుల యంచెక్కింప వానితో నృయొ్యక్కటి నరితూంగ నందు. 

రుర్వీళబుధుల్ . శాంతి, 1-6: 

ఎక్కించుకొను చే. స, కి, 

1 (రథమ. వై) కూర్చుండ! చెట్టుకొను, ఆధిరదోహింపంజేయు, 

వ, గోవిందుండు కస్టడెనం గనుంగొని నన్ననిచి వత్తుగాని రమ్మని 

కరంబు సాంచి చెయివటి తన యరదం బెక్కించుకొని. 
| a) 

ఉద్యో. 4-19 
2. ఛభావించుక్ొన్కు మీంద మోపుకొను, 

వ. జామదగ్న్య్యుం డదీయెల్ల నెణింగి యోటమి 'యెక్కించుకొని, 

ఉద్యో, 4-856 

8. ఆరోహించుకోొను, 

వ నీవు గొందల న్ర్లించితినని దురయత్వం బెక్కించుకొనకు 
ము జి 

(దోణం వ్=127” 

తీ కలిగించుకొను. 

వ, = =+ధర్మనందనుని, దగం,గను మత(డు రాజనని తన, మనమున 

నిక్కించుకొనండు మదగర్వంబున్ . శల్య. 1.59: 

క. ప్రూనుకొను, 

వ, +..పోచెక్కించుకొనని వానిమీ(దం |బయోగించినవానిన మరలి 
వధియించు, దోణ. 8.88. 

ళో. అయుధ్యతి నమో _క్తవ్యా సా త్వయ్యేవ పదితి, 

వావ్యా్యాదేషా 'ప్రతీపం ' హి (పయోశక్తారమపి [వభో, 

"సుర్రు భాం (రోణ, 92.51: 
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ఎక్కిడు దే. న: కి. (ఎక్కు- పెట్టు) 

1. నజ్యుముచేయు, నారితొడ(గు, 

ఉ. చుక్కలు తోడుతోడ( దలచూపదొడంగ మనోభపుండు విల్లె 

క్రిడి చక వాకముల యిక్క-లు రోయ/(గ. జొచ్చె, విరా, 2.3.9 

వ. కేరెక్కి యెక్కీడిన విల్లును మెచ్చువచ్చు నముగ్తలును దొడల వై ( 

ఎక్కు. దే, అ. కి. 

1. నంతోవక రమగు, ఇష్టమగు, నచ్చుం 

తే. అకట యొరుచి త్రమున కెక్కు-నట్లు(గా(గ, మెలంగి యేమి విధం. 

బున6 గొలుచువాండు, విరా. 1-74. 

కం 4..క, య్యేవపు( బుట్టువు వుట్టిన, నావగ వెవ్యరికి చెక్కు నళిన. 

దశొతీ. విరా, తి-ల్ళ్, 

వ. పొండవులం బరిమార్చు వని నేడ చేయక మటిచేసిన రారాజు 

నిర్గత (పాణుండైన నాకెలనం బివ్వరి కెక్కెడు. సొ్తి, 1-24. 

క *=దుర్వినీత కోటి ధనంబుల్ , దన కెక్కినట్టి తప్పుల. గొని నుజనుల. 
క్రీగి నృపతి గుణమం(డు బుధుల్, శాంతి. 21686: 

వి, సమశ్రతియగు. 

క, అడుగకున్నను, నేమి వినుము చెప్పెదను మునీం్య దుల ఇకగ్రాన్, 

శాంతి. 1-567 

కి. ఆధికమగు, అతిశయించు, పాచ్చు. 

క, తేమకును బలమెక్కీన తత్, నముచితనుగు విగవాంబు శృతులు 
కుత్చాహము మీజినపుడు క_ర్త,వ్యము నంధియనంగ విందుమూా. 

ర్యుల చేతన్. శల్య, 1-566: 

వ, ఆట్లడరు నయ్యిద్దజ నాళినివరుండు గినుక యెక్కిన యే జఇెటం. 

జిక్కు-వలిచె, (దోణ, 5.177 

క, ఎక్కుడు దినముల శుభములు, నెక్కు'నఖిల వై.భనములు చెక్కు. 

శ్రీ2) . 
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దినమునం, దక్కక యుంచెడు. కాలము; నెక మవోత్యశయు 

నెక్కు నిభపుర నాథా. స్పా ఆను. 4.149 

ఉ. ...వా,రేమయిరేమి మాకెలన మెక్కి నెజంగుము మమ్ము 
మువ్వురన్. సౌ_పి, 1-281 

శ్, క్ర లుగు సంభ వించుం 

ఉం గో; సెక్క-(గంజేసి నిన్ను నతిహీన విధాన నియు క్షంజే(తగా, 

నిక్క-మ యుమ్మలించి తిది నెయ్యము తియ్యము కల్ఫియే నఖీ. 
న ఏరా. 9-98 

క, మవోత్మతయు నెక్కూ.. _ . ఆను. 4-149 

40, (పక టమగు, "ఆలియు. 

ళ్ళ 

వ. అతని లావును బీరంబును లోకంబున కెక్కి యున్నయవి, 

విరా, 4-204 

కం నిను. గీడు వొరయకుండ6ంగ్య జనులకు నానిక్కమె' గ్రా జననాయక 

నే,ననలంబు. జొచ్చి వెడలెద(, గనుగొను మిచ్చనుపు నాకు గరు 

ణింపు దగన్, ఆర. 7-160 

మార్కొను, ఎదుర్కొను 

సీ, ఒక్కండు వెక్కం|డ కెక్కిన విచ్చియు(, బొదివి చెజొక పోటు 

వొడుచు నెడలు. విరా, 8.164 

వ ఇట్జకు్యు మిగిలి యెక్కిన యర్జుననందనుం గనుంగొని శకుని 

క, పటురయమున నాళ్విను తొక్కటం బెక్కం జెక్కీ= రథనికర 

ములు ర్వుటితి, తుటిశాకృతులుగ వివారిం,చుట యెొకుగంాడు 

వేడ్క సేయ నురగణమునకున్ . శల. 1-128 

కీ. పీతి గలిగించు, మెప్పువచ్చు. 

_(ఖీముండు | చౌపదితో) శా. చింళాశల్యము వా సెనే భుజబలో | దేకంజు 

నీ కెక్కెనే, శాంతిం బొందెనె రోషపావకుండు _ దుళ్చారిషతునిం 

జూచిళేం విరా. 2.868 



ఎక్కు 1299 

క, పతిమదికి నింత యెక్కిన, యతివ గచా పుణ్యవతి, శాంతి. 8-311 

9. ఎచ్చుు అదనమగు. 

సీ, ఇండవయే(ట నొక్కం డధిమాన మి, శ్లెక్కిన యన్నెల లెల్ల. 

గూర్చి,కొన( బదుమూం:డు వోయనములు దప్పక, నిన్నటి తోడన 

నిండె. వీరా. 4_232 

తే, ... రెండును మూండు శాల్లు, నీ [కమంబున నోపిన మైక్కినట్టి, 

దినము వెడ వెట్టి కుడుచుచు ధృతి నొకేండు, నడపు వారల 

'తెజ(గు లేర్పడ(గ వినుము. ఆను, 4-148 

10. కడచు, గతించు, 

క. (పొద్దు జామెక్కుటయున్ . శాంతి. 8-500 

Al. వృద్ది పొందు. 

తే, ... పోడళంబుదాంక్క నెల్లనాండును బుతుళ క్రి యెడల కుండ, 

నెటి కార్యము గల్గిన బుతుమతీ సృమాగమము దప్పనీకున్న 
లు NN 

నాయు వెక్కు. ఆను, 4.126 

12. వచ్చు, చేరు, లగించు, 

చూ. కీర్తి "కెక్కు, నుతి శెక్కు (పసిద్ధి శకెక్కు, 

|! కి, 

ఆధీష్టించు, ఆ శళయముగా. గొను- 

క, వల్పియని రాజనందను, లెల్లను సమకట్టి రథము లెక్కి దిళల్ 

భే, దిల్లంగ గర్జిల్లి నిగా,తోల్లసిత కృపాణ కార్య్రకోద్యతకరులై . 

eX 

1 న్ 

ఆది. 6-64 

౨. ఒందు, పొందు. 

ఉ ... నేల కెంవెక్కుచు వచ్చె. విరా. 2-819 
సీ, బిగి యెక్కి యేర్పడంగం చెలువును గప్పును వెలయంగ మెజటు 6 

గెక్కుం విరా, 1-245 

శీ, ్రమముగా( బొందు |పాడశు, 

ఆ, నేతికుండ మోచి యే శెలివున సోబ,నాలు (పాకు నై పుణఇంబు 
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గలుగు, వురుముకట్ల యోగ కరిణతుండును నాత్ళ్శ నేమబక 

విముక్తి కక్క వలయు. శాంతి. 6-587 

క, తేనియ కుండం గొనుచు సోపానము లేమలుట లేక (పాకిన 

(క్రియ నా,త్మానందరనం బొక కణ్కమైనం జిలుకనీక తుదికి.. 

నాతం డెక్కు_న్, శాంతిం. 6.121. 

4. (చెట్టు మొదలగు వానిని) ఆరోహించు. 

ఆ. ... పఅచి మహీజఐమి, లెక్క రందుం గొంద ఆుక్కడంగి. 
ఆరం వీ=110;. ఆర, 8-112; ఆది. 1.109, ఆర. 8-244- 

కి. విణ. 

l, తగు, అర్హ్హృమగు, 

చ. =. సున్కేశ్వరుండు సుదర్శనంబన( (దళంసకు చెక్కు. విమాన 
మెక్కి యధం్యబరగతి వచ్చె. విరా. 4-234- 

2 అధికమగు, 

క, ఎక్కుడు దినముల శుభములు, చెక్కు. నఖల వై భవములు చెక్కు. 
దినమునం, దక్కక యుండెడు కాలము, సెక్కు మహాత్మతయు. 

నెక్కు నిభపురనాథా, ఆను, 4.149. 

వి, 

సజ్యము, జ్యాసం ఛానము, నారి కూర్చుట,. 

వ. .. గాంజీవంబు. బుచ్చుకొని యెక్కువెటి ముష్ని నలవరించి. 
| లు లు 

విరా. 4-168 

వ. కోదండంబు వెక్కుడించి కంకటం బూడ్చి, సౌవ్హి 1-65 

ఎండ యెక్టు; కీర్తి శెక్టు, నుతిశెక్టు మొదలగు పదముల నాయా' 

ఎకుకుడించు కే, స, 1కి, 
వింటి"నుండి నారిని నడలించు. 

వ. ఎక్టు డించిన పాండవా | గజుండు, 

క... జనకుల శశకళ రలమను కేఫ్ భీరపనము' రత్న భూవిత రూపం. 
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బును గురు దేళావ్టోదన,మును నగు నిజకారుకంబు మోపెడ 

లించెన్. | విధా. 1169-170, సౌ ప్తి, 1-6 

ఎక్కు(డు దే. విణ. 

1. ఉత్క్య్చస్టము, | శేషము, 

తే, రాజు నరో త్ర తముడు ధర్మ రాజి యందు, రాజధర్భ్మంబ 

యెక్టు డు, శాంతి. 2-289 

ఆ, అర్లసిద్దికంశు నరయ నెక డు ధర్ణసిద్ది, శాంతి. 2-408 
అథ VU ధ 

2 అధిక మైన వా(డు, గొప్పవాడు, 

ఉ. .- ఇట్లు ళ్యతు దోళ్ళ్వండిమ కోవాటించితి నిజంబునకున్ నరుం 

డీంత యొక్కూడే. | విరా. 4-98 

లీ అధికముగా నాదరింస(దగినది. 

చ, .. నిను రాజరాజ. యి,మ్మడువున కిడ్చి తెచ్చె విధి మానము 

(షాణము కంచెం జాల నెక్కుడగుట సెప్పంగా వఏనవొకో కడు 

నీచత బొంది తక్కాటా. శల్య. 2-57 

క] 

“ho హాచై నది. 

చ, చిడిముడిపాటు లేక యతిశీ ఘమునన్ ఘరకీ_ి నాత( డెక్టుడు 
ముర మొప్ప నాన్భపతి( గూలంగ వై శె సురల్ నుతింపగాన్. 

రోణ. 8-260 
గల్, స్థితికి మించినది, స్తో_త మైనది. 

ఉ. ... గెల్పునుతింపంగ రాజపు తు( డ,య్యెక్కుడుమాట కోరువక 

యిట్లను నర జకంబుతో( దగన్. విరా. 5-265 

“క స్వావాంకారవూరిత ము. 

ఊఉ. చిక్కని పోటు మానిసి విసీ విను వారలు నవ్వ నేమిగా, నె క్టుడు 

మాటలా డెదవు, ..ఉదోన్టా 1-258 

“7. తన్ను చా. బొగడుకొనుటకు సంబంధించినది. ఆతశ్చిళ్లాషున మై నది 

నీ నంజయతో మీరు శంకలే కాడిన 'తయెక్టు డూ మాటలు వెక్టు 

గలపుం ఉద్యో. 4.191 _ చూ. ఎక్టుడు మాటలు. 
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6 ఒక దాని కన్న వొకటి పెచ్చు. 

గ. ఎక్కుడు దినముల శుభములు చెక్కు, అను. 4.149% 

9, మించినది. ; 

వ. నవాడేవుం డా నై నేళు నుద్దేశించి మిమ్మును జబాంచాలురం గడ: 

చిన బంధువులు మాకును మమ్మును మిమ్మును మిగిలిన బాంధ 
వులా పాంచాలురకును వారకంకశు మాకం 'నెక్టుడు సువాజ్జ, 

నులు మీకును లేకునికిం (దోణ. 5-871 

10. ముఖ్యము, (పధానము, 

(మనస్సు ఇందియములతో) | 

వ. నిజంబుగా నేను దొజుంగితేనిం లా 

ఆ, అ పయోజనంబులై యుండు నాజీన్క నిప్పులట్లు శూన్య నిఆయ' 

ములును, బోలె మీ స్వరూపములు గాన మనలోన, నెక్టు డేన 
చూవె యింత నిజము. అళ్వ, 2-82. 88. 

కి. విణ. రు 

అధికముగా, మిగుల, 

వ, అప్పటి కప్పటి 'కెళ్తుడొదవు మదంబునం (దిగ ర్రాదులగు నమ్మా. 

ర్తురు ెపయిం (గమ. క్ర ర + 2-BIT 

'క, కడు నమియనికియును నె, కుడు నమ్మమియును సుశీల కుళ 
లత గా దెయ్యెడనై నను. శాంతి, 2.187 

ఎక్కుడుపేడు చే, అ. |కి. 
 పెకెగయు. 

చ. నడప మదాత్మ యగ్ని యయి నావదనంబున నిర్గమించి యొ,క్టు డు 

వడి. పద్మగర్శుక డకుం జనె, ఎ ఆను. 4.408 

వేకు డమాట చే, వి. వక 
టా సప్రైతాగ త్త GB వ. 

డాడ్ ఉల, రాజవ్లుత్రుం డృ య్యుక్కుడు మూట కోరువక యిట్లను నర్హ్హ 

యు 3! జనంబుత్త్యో దళన్, "4, : విరా. క-255 
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ఎక్కుడు మాటలు చే. వి. బహు. 

1 స్వావాంకార వూరిత వాక్యములు. 

ఉ, చికగాని పోటు మానిసి విసీ వినువారలు నవ్వ నేమిగా, నె క్తుడు- 

మాటలా డెదపు. ఉదో్యోం 1-268: 

2, తన్ను. చాను బొగడుకొను మాటలు, ఆత్మ శ్లాఘవ వచనములు. 

సీ సంజయుతో మీరు శంకలే కాడిన, యెక్కుడు మాటలు పెక్కు. 

గలవు, ఉద్యో. 4-10 

“శో” యదేశ శ్లశ్ఞనా వాక్యం సంజయో మవాద( బవీళ్ 
చం, భా. ఉదోస్థ. 159.8. 

ఎక్కుపెట్టు; ఎక్కువెట్టు దే. స. కిం 

న జము సేయు, 

తె, ఒక్క విల్లెక్కు పెట్టంగ నుఅక,. భీష్మ. 8_368: 

వం గాండీవంబు€ బుచ్చుకొని యెక్య్తూ వెట్టి ముష్టి నలరించి, 

విరా. 4-198 

తే. ఇట్టి యే దేరుగడవంగ నెందు 'నుతికి, నెక్కు గాండీవ మే gp 

నెక్క- వెట్టి, రెండు దొనలను బూని కిరీటి యనికి, వచ్చు నే. జెల్లి 

యెందు బోవచ్చు మీకు. | ఉద్యో. 2-180: 

ఎక్కువ దే. వి, ( ఎక్కు, 
ఆధిక్యము, పాచ్చు. ల్ 

క. హరి సశ్ర్తాది గుణంబుల., బొరిణొరిం గలిగింప( బంప6 బొల 

యింప(గ భూ,వర యవీ యెక్కు-వ(దక్కు- వ(, బొరయుచుం బరి 

వర్తనంబు( భొందుచు నుండున్. శాంతి. 6-490. 

చ. పతిచెన కూర్మి వావుటకు. బట్టుగ నెప్కువ తక్కు వంచు ను,న్నతు 

లగు మేడినీశులకు నానగ( జల్ముటగాక, ఉద్యో. 4.240 

ఉ. ...రాజపు(శుం డ,యె్యికువమాట - కోరువక యిట్టను నర్హ 
జనంబుతో( దగన్, ఏరా, 5.266 (ఇది పా తాంతరమ్సు 

ఎక్కువ తక్కువ రే, వి. 

ఎచ్చు, తగ్గు 



శంక ఎక్కువదక్కు వలు 

( "ఎక్కువ, తక్కునొఎఅను రెండు సదములు ' శలిసి ఏకపదముగను 
ద్వంద్వ సమానమున బహువచనమునను మాతమే [ప్రయోగములు గనం 

బడుచున్న వి. శాంతి. 6-490 లో |వత్యక 1పయోగముగా. గన 

బడుచున్నను రెండు నవ్యవధిగనే [పయోగింపంబడినవి ) 

చ. పతి దెస కూర్చివాపుటకు( బట్టుగ నెక్కువతక్కువంచు ను,న్నతు 
లగు మేదినీశులకు వానగ. బల్కుుటగాక, ఉద్యో. 4.240 

(ఎక్కుపంచు, తక్కువంచు) 

క, విను. జక్కంవ తక్కువలి, కనయము నెనసిన గుణ్యతయంబుము 

(“ఎక్కువదకుపువ' అనియు |బయోగము) అశ, 2-182 

విణ, | . _ 

క, ఎక్కువదక్కువ మాటలు, నుక్కిొవములు బందిగీడు లొందించు 
టలుం, ఇక్క దన యన్నద మ్రల, దిక్కూన నన్నియును నై (యహ 

చేజము సేయున్. శాంతి. 8-359 

ఎక్కువదక్కువలు డే. వి. ఐ. (ఎమ్కువశ తక్కువ) 
ఎచ్చుత గులు. 

వ. కావున నెక్యావదక గ్రైవలు నిరూపించిం విరా. 4.185 

వ, ఈ యెక్కువదకు-వలు విచారింపక. ఉద్యో. ౩ 2-222 

వ, ఇ _కైజంగున నెప్కంవతక్కువలు లేక యక్క-జంబుగా( బోరు వారి 

ఖీష్ము. 2=46 

ప. ఇకైక్కువ తక్క-వలు లేక పోరిపోరి, (దోణ. 5-207 

చెగందోచు దే. న, 

" వైశెత్తి పట్టు =. 
వ న” సిలాళరళ్ళి క స్టగితం ఇ న' విమల మణిస్టలంబు జలాళయంబుగా 

లా” + శగచి పరిధానం బెగ (టోచికొని, నభా. 2.86 
చడచు' sn క 7 

త్ ఇరి పొగచువంటిది. కాని నిర్చారర (ప్రయోగములులేవు *ఎగయ్ 
యొక్క పేరణార్థక మైన “ఎగయించు' దీనికర్థము అని నూ, ఆ. ని, 



ఇఎగచు 1805 

ఈ “ఎగచు* (ప్రయోగము భారతము ముదిత పతులలొ 105 తావు 
లందున్న ది. శాని కొన్ని ముదిత ప్రతులలో “*ఎగచుి ఉండ టయ లేక 

పోలేదు. మనము చూచి నిర్ణయించు (వాంత్యవతులు కవ్మితయమువారి 

స్వహాన్త రీఖతములు కావుగచా. తొట్ట తొలుత ముదిత (పతియు | వాత 

(పతినుండి వచ్చినదే కదా--'ఎగుచు ఎగచు అని రూపాంతరముగా 

(గహింపనగును. అట్టివి మజికొన్ని గలవా అమ (పళ్న నిరాధారము. 

“ఎగయించు' అని చెప్పుకొనుటకు (వేగణము క్రింద గానరావు వైగా 

ఆకర్మకముగా( గూడ దీనికి, (బయోగము గలదు. 

అ కి. 

Il, విజృంభించు, 

వ. ఇ_కైజంగునందునిమి తటుము నతని దోర్విలానంబు దుస్స్ఫవాం 

బగుటయుం బాండ వబలంబులు బెఠలినం గురుసై నికులు నలుగడ 

లకు నెగచి రట్టు విజృంభించిన కుంభసంభవు నెదుర్కొంని, 
(దోణ. 1-298 

న, కి. 
కీ, వంబడించు, తతుము. | | 

క, వెనుకొని విణిగిన సైన్యము, గనుకనిం జాజుంగ(జేసి _కౌర్యో 

_దేకంబున ధృవష్ట దు్యగమ్నుండును, దన కెలనం దఖుమ 'వాయుతన 

యుం డెగశెక్. ఫీష్మ. 2.112 

శ్లో, తతస్తాం శౌెరవీం సేనాం [దవ మవాజశాంతర స్తతః, 

నిఘ్నన్ భీమళ్ళ రె స్తీ క్లై రనువవాజ పృష్టతః 

న 'నం. ఛా భీష్మ. 58-19 
చ **,ఎంతయున్ , భరమున నీ మొనల్ గల(గి పాళి నరేళ్యర వారి . 
సైన్యసం,చయమెగవన్ మహీశలము సంభృతకంపము గాగ 
నల్లడన్. కర్ణ 8-9 

వ. ...ఒక్కనాండు మవోగవానంబుల( బెక్కుమృగంబుల నెగచి 
చంపి తనచేత నేటువడి పాణిన మృగంబు వెంటం దగిలి, 

ఆది. 2.166; ఆది. 6-48 

ఆ. వీరసేనసుతు(డు వీరుండు వాంసల, నడబెడంగు. జూచి నగుచు 
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వాని నెగచి యెగచి యందు నసగయకుండల నొక్క, వాంన. 

బట్టుకొనియె నతిరయమున. ఆర 2.12 

క. నలి భగదత్తుడు గదుపుల్క వెలుచు పసులవాని యట్ల విలసద్గతి: 

న బృలము నెగవ ధూళియు నా,కుల సంరావంబు గగుకువారము 

నిం డెన్. | [దోణం 1-882 

1. [తోలు (రథము మొదలగు వానిని) 

తే, సారథి తొలంగంగ నెకచె రథము, |దోణ, 6-164 

చ, అనపుడు నూతు.( జంతయురయ.బున( చేరు వృకోదరాంతికం,. 

బున ఆగ వంగ, కొర్ల. 1-149 చూ. ఎగుచు. 

ఎగయించు చే. స, (కి. (Vఎగయు) ఎగయంజేయు 

ఎత్తు, 

చ, అనునెడ వాని యుగ్గ సముచాళ్ళతియుం బటు వాక్యవృ త్తియం, 
గని విని మల్లులెల్ల భయకంపిత మూర్తులు చాల్చి మాజువ,ల్కాను 
గనువిచ్చి చూడను మొగం బెగయింపను జాలకున్న విరా. 2-8 

సీ, అతండు అప్పల నెగయించి యప్పాండ వో_త్తము( దప్పక చూచి, 

ఆక 2-00 

కొ +౨ ఇంచుక వడి మౌ్కనము దగం చాల్చియుండి నతవదనుండై.. 

వం పదంపడి నిట్టార్చువిగిడించి మొగంజెగయించి భూపాలు నాలో 

కించి, భీష్మ, లి. 1/89, 14+ 

ఎగయు అ, కి. నెగయు 

1. వె కిపోవు, ఎగురు. 
స్కి (పమథులు గాసి నేయుచును ర క్రములు సల్ఫి, యార్పంగ మృగ 

రూపమె గగనంబున ౩గె నధ్వరము, శాంతి, 5.489 

. వెల(ది క్షటాతముల్ విభునివై [గమమున్క నెగసి మోమున 

జోడి మగిడివచ్చు. విరా. 5-895 
F 

వ. ఆట్టియెడ మున్ను తురంగమఖు రాదులం దూలిన కెందూళియుం 
పయి వెగయం బరబలంబు నెత్తుటి జొ _క్రెల్లుచు. విరా. 5-62 
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2, లేచు, ఉల్ఫితమగు. 

సీ, మంకినాం బర(గు (వావ్చాణుండు ధనేచ్చమై నరించు రితీంప 

వలయున ట్రి, గుజ్జు దోయిని జట్టి గొని | వీతి లంకించియుండ లంకియ 

తోన గండ. మీటి, పాజె నకో-డియల్ పడియున్న గనప లొక. 

నుంగువై నది యెగ'సె పవ, నుభయ పార్శ్వంబుల నురిపోసిన 

ట్లవి _వేలి చచ్చిన జూచి విపు డడలి, శాంతి. 4-40: 

రి. కలుగు, పుట్టు, ఉద్భవించు. 

ఆ అన్ని వెడ(దవాతి యమ్మ లద్భుత ముగ నొక్కా ముష్టి దొడిగి 

గకగానంగ్క నత(డు లీల దునిమె నందటు తలలును, ఘోరభంగి 

ర_కధార లెగయ. విరా. 6-149- 

వ తమ విడిసిన వివగ్భవాంబున నున్నంత, నందొక్క-వెట్ట యార్త 

ధ్వని యెగసిన విని కుంతీ దేవి ఆది, 6-239 

శో 4. వ్యాపించు, (కమ్ము. 

ఉ. బండొక విల్లువుచ్చుకొని యుజ్జ్వలరోపు నువోనలార్చ్భు లొం,డొండ 

మొగంబువై. చగయ నుర్వి చలింప, ఉద్యో, త్మ 819 

క్ చిచ్చెఆ కన్నదరు లెగయ, విచ్చిన గపిలత్వ మొంటదె విబుధ 

(వకరం, బచ్చెరు వందుచు గన్గొన, నచ్చేరువ సౌరభేయు అమలి 
చరి (శా. ఆను తీ-22 ' 

క. దరికొని దవానుం డెగసేను. "వరునను నవాదేపు సకల వాహిని 

మాద్య, ళగారులపయి( దురగము లపయి, వరరథములవయి. బచాతి- 

వగ్గములపయిన్. నా, 1-250- 

ర్, వెడలు, ఉద్గతమగు. _ 

"లే, రథము మీదికి జను చెంచి పృథుల నై నక, వార్ష భాషణ ధ్యను 

లు( దూర్యనస్వనముల్తు నెగసి దొవిముట్రు మెమటువిడి. తలిర్చు, 

నెలమి( గోదండ తూణీరములు ధరించే, భీష్మ 1.1 609- 

వీణ, కీ 

టీం పుట్టు, కలుగు. 
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క. విని యా వి(పునితే ని,ట్లను నయ్యెలనా(గ మన మనళఖు (చేశే 

' వం,గనెగయు వాక్కు దదను వర్తనము మనంబునకు నెవ్విధం 

బున గలుగున్ . ఆశ్వం 2-16 

ఎగవంజను దే, స. కి. 

తయముకొని పోవు 

క, మును నవాదేవుంజెగ వంజని నప్పుడ యొండు దేరు సవరించు 

కొనం, గనుట నది చేర్చి యకనిం,గొఏ పోయెను సంగరము 

నకుం దొలం గంగన్. కర్ణ = 2-867 

ఎగవు చే. ఏ. 

ఆవలి భాగము, 

ఆ. +... పొండవేయు. డార్తిం గూరి నిలువలేక కూర్చుండంబడి 

నూతు( నరర మెగవు తొలగ ననియె నధిష, కర్ణ . 2-381 

-ఎగవెక్కు దే, అ. కి. 

చె వెక్కిళ్లుతో వడ్చు 
సీ, అనవుడు నెగవెక్కి యాబిడ్డ వైచిపోయెడు వారలకు నడ్డ 

పడుచు నక్కా, శాంతి. 8-777 

ఎగుచు డే, స. కి. 

1. (తోలు, 

వ. ఇట్లు దుళ్ళాననుండు సోలి |వాలుటయు. 

క. సారథి యరదము భీష్ముని, శేరి వెనుక శెగిచె. భీష్మ. శ-844 

_ 2, వైకొను; కవియ. 
క బాల వారిణములం బశ్లైడు, లీలను విషమాటవీ చలిత శేసరి 

ఇా,ర్హూ లేభ శరభమ.ల( దన, భాలత్వమునంద యెగిచి పట్టుచు 

మజీయున్ .. ఆది. 4-6 

శీ. వెరబడించు, తలము, 

చం అనిలజుం డు|గు(డై + వేద దు,ర్మనుజుల( జంపనేల యని 

మానుగ గోవుడు గోగణంబులన్, గొనకొని రొవ్పునట్టు లధికుం 

జెగిచెన్ బృథువండ వస్తుండై. ఆది, 4/6 
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క, నలిరేంగి కలంగి తద్భల,ములు విశ్వామి[ తు వై న్యముల శీను 

మడుం,గులు పెరిగి మూడు మోజన,ములు వాజంగ నెగిచె 

నొక్క మొగి |బతిబలమున్. అది. 7-107; ఆది. 71-194 

వ. ... ఇందుడు శ్యేనంకైన నగ్ని కపోతం'బై శ్యేన భయంబున 
బజ తెంచి శిబి మజువుసొచ్చిన దాని నెగిచికొని వచ్చి శ్వేనంబు 

శిబి కిట్లనియె, ఆర, శీ-2కి7? చూ ఎగచు: 

ఎగురు దే, అ, కి. 

ఉలుకు, లంఘించు. 

వ, అప్పాంచాల వరుండు, 

తె, ...తలగోయుట కప్పళించి, యెగిరె నగ్గురు తేరివై కేపు మెజయ, 

|దోణ, 4.100, 101 

ఎగువంబడు దే, అ. కి. 

నిరోధింప(బడు, అడ్డ గింప(బడు. 

ఆ. అగ్ని నేను నాకు నావో రమయ్యిం[దు, ఖాండవంబు దీని. గాల్పం 

గడ(చి యొగువంబడితి ముంద,రిం|దు పంచిన మవో,చారుణాంబు. 

ధరశతంబు చేత. (ఎగువ(బడితి = ఆని పా ఠాం) ఆది 8.288. 

ఎగ్గతము వై. విణ, (సం, పకాంతః) 

ఏకాంతి మైనది, నిర్జన్యమైనది. 

(గాంధారి (శ్రీకృమ్ణని శపించుట) 
A, +. అఆయవ్వ యత. డెగ్గతంపు' జోట, నరయ దిక్కమ్మరును లేని. 

యట్టి తెగుట్క నొంద(గలవాండుగా6 బల్క నొద్దనుండి వింటి, 

మౌనం 167 

వి, 

ఏశాంత స్థలము, ఒంటరిగా నుండు చోటు, 

తే, ఎగ్గతంబునం చాను( గారగ్గి. గాల నెషె యనాథయై దీనికి, 

నంతరంగ మలదురక .. , యెట్లుండు. జెపుతు. ఆశ, 2-168 

ఎగాడు దే, అ. (కిం 
Q 

నిందించు, 
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మ. పరివోసంబున. బేలి భృతుగలయెడం (బన్లోవముం బొందు భూ, 

వరు నాజ్ఞం జన రీగి మెచ్చరు పనిన్ వంచింతు చెగ్గాడ(జొ,త్తురు 

- కాొతూవాల వేషభావణములం దుల్యత్వముం బొంది యే, తురు 

వాలెల్ల పదంబు వేడుదురు సింతుర్ భూమి మాలొడ్డులన్, 

శాండిం 8-180 

ఎగ్గు దే, వి. 

1. కీడు, వోని, 

సీ. ధార్తరాష్ట్ర్రలు సూకతనయ సౌబలులున్సు జెజుపన వేతురు 
చిన్ననన్న. - ఆ. మెతి(గిరేఏంజాల నెగు వాటిలు, విరా. 1-47 

a య 

సీ ...నీ జనించిన యది యాదిగా,నుడుగక పాండ వేయులకు. జాల 

నెగ్గునేసితి విషమిడి వెనుంాముల( గఆఅపించి నీరిలో? గట్టి తోచి 

లక్కయిల్ గాలిచి. ఉద్యో $-867 

ఆ, అ,ప్పాండవులను గుజిచి బహు ఏధంబులగు నిమి త్రములు నయం 

బున జూచితి, నెగ్గులేము వారి కెల్ల లగ్గు, ఆది, 71-28 

వం తప్పు, నిషిద్ద మైన పని, 

క, కావున గౌరవ పాండవు లీ వసుధకునై చెనంగుబగే దైవం, 

'బేవంక (వాలె వారిక, పోవుం గాకిది నరేంద పొగలకుమింకన్. 

భిష్టు. 1-48 
కం చేతంగొని యుష్పునమలుట, రాతిపయిని నుప్పుగొమట రాతి 

దధి మధూ, వేశంబుగ. గుడుచుట ధ, ర్మేతరములు రేయి సక్తు లెగ్గ 

ననేందా, ఆను, 4-110 

(కర్జుండు శల్యునితో) 

ఆ. వావిలేక యెల్లివనితశలుం బురుషులు(, గలయ మీరు నెగ్గుగాళ 

యుండు, మున్ను గల్లు పిదప జన్ను(బాలై_ చెరు గుదుకు సెప్ప 

నేల గుణములింక. కర్ణ. 2.47 

శ్రి, దోషము, ఆపరాధము, 

శా, ...అట్టీ ₹,ఠర్యాలంకారు మవోత్ము చా సరకునేయం డచ్యు 
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తున్ మమ్మతం, డేలా కైె_కొను నానుయోధనునియం డెగేది 

యూహింప(గన్ ఉద్యో. 2-145 

సీ, అల్లన నవ్వుచు నయ్యింతి యతనితో, చాథ నీయం దొకనాండు 
నెగ్గు, గలదె. అశ్వ, 4-87 

ఆ. ధాతి శంతనుడు విచి[త వీర్యుండు బాండు, రాజు నెట్టు లట్ల 

రాజరాజు, [సజకు సంతసముగ(జాలించె నీయందు నతనియందు.( 

గలదె యధివ యెగ్గు. ఆశ. 1-100 

శ, నింద, | 

చూ, ఎగ్గాడు, 

క, కడు ననుర క్లియ నేర్పును, గడశయు గలవారి నుజక కడ 

వంగ నెగ్గుల్ , నొడివెడు వివేక శూన్ఫుల,కడ నురిడెడు నంతకంకె. 

గష్టము గలదే ఆది. 8.149 

5. చెడుళకునము, అశుభచివ్నా ము. 

క, ఖలు(డీ దురోధను( డె గులతోడన యుద్భవిల్లె గోమాయురుతంర 

బులు వించె దుర్నిమి త్త. ,బులు వెక్కుపుమై వీని పుట్టిన వేళన్ ం 

నభా 32-178 

“ఈ చావు అంగవై కల్యము, 

ఉ. ఆగ్గిసొరం దలంచునటు లర్లను చెక్కటిదా(కం గోర్కి నీీశెగ్గిది 
a జు Ua 

మాను మీ పలుకు లెవ్వరు. జెప్ప(గ లేరు రూపి, న్మగ్గ గ గాల 

మయ్యెనొకొ నావచనంబు లతోకింత కర్ణము,ల్లగ్గ అనిచ్చి యోధులు 

బిలంబులు( దోడుగ( బోరు టొప్పగున్. కర్ణ లి. 86 

ఏరా. 

' 1 కీడై నరిి వోనికర మైనది, 

క. అంతివురము చుట్ట అికం, చెంతయు(గి డంతకంెబు నెగ్గు తదీయో, 

పాంత చరక బ్ర వామన, కాంశాదుల తోడి పొందుకలిమి భటు 

నకున్, విరా, 1-181 

వే. ఏవగింపు పుట్టించునది, ఆసవ్యామైనది. 

ఆ, అవులింత తుమ్ము వోసంబు నిష్టీవ,నంబు గువ్లవ_ర్తనములు గాగ 
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జలుపవలయు నృపతి గొలువున్న యెడల వబ్కాహిరములైనం గెలని, 

కెగ్గులగుట, వీరా. 1-187 

ఎగ్గుగొను శే, స|క్రి. (Vవగ్లు) 

ఎగ్గు గా భావించు, 

కొ, కావున (బభుత్వు సంపద, నీవిభుం డాడినది యెల్ల నెగ్గుగొనక సా,. 

చేవినుము నీదు (పతినక్కు నేవిధిసేయనగు చానివేర్పడ ననఘా, 
కర శ 3-88. 

te 

ఎగులగు దే. వి, ద్వం, 
౧ (౧ 

కీడును మేలును. 

ఆ బుధుండు సూతస్రివిమలబుద్ధి నప్పురుషుని, నరసి కాంచి యతని, 

యందు మనను, డిగ్గవిడిచి యెగ్గుల గ్గును బొందర, శుద్దకాంతిం 

బరమ నుఖము బొందు, శాంతి. 4-85. 

ఎగ్గులాడు దే, స. కి, 
(౧ 

నిందించు. 

వ నాకట్టిన వుట్టంబు నీకుం గట్టంగాదు గాశేమి యని గర్వంబున 
నెగ్గులాడి దేవయాని నొక్క నూతం [దోచి శర్శిష్ట. ఆది. 3-136 

ఉ. ధియుత యంచు ధర్మజ నదీసుత కృష్ణుల నెగ్గులాడుచుం, బోయె 

సదంబు వెల్వడి సపు_త్తఫలలుండయి వైద్యుం డల్క-తోన్. 

సభాం 2-15" 

ఎగ్గులుపట్టు; ఎగ్గులువట్టు దే, స, కి, 

తప్పులువట్టు తప్పులుగా. రీసికొను. 

క, జనవల్లథ యొక సమయము, విను మీతనితోడ నేను విచ్చలవిడి 
దో(చిన మాటలెల్ల నాడుదు, నను చెగ్గులు పట్టకుండినం బొందొ' 

నరున్* కర్ణ 1-266 

ఎగ్గులుషలుకు; ఎగ్గులుపలుు చే, స, |క్రి, 
ఎగ్గాడు, నిందించూ 

క, ఆలిగిన్స నల్చుగక యెగ్గుల,”. పలికిన మటి విననియట్టు పతీవచనం- 
"బుల్ "వలేకక బన్నము పడేయడం *దలథక యున్నత[డచూవె: 



_ ధర్మజ్ఞ డిలన్. ఆది. 3-147 
చ, ఇతనికి నిట్లు నన్నుఅక యెగ్గులు వల్క(గ6 జోలె(గాక, 

సఖా, 2_61. 

ఎచటు ఎచ్చోటు 

తే. ధర్మ చేవత నీరు సత్కర్మమునకు, మెచ్చి యెంతయు |న్రీతిమై. 
నిచ్చినట్టి, వఠము గలుగంగ మనమేమి వర్తనమున, నెచట నున్నను 

నౌరులకు 'నెజు(గ నగువె, విరా. 1-61 

ఆ. వది కులము నామమెయ్యది యెన్యరి,దా4వేమి పనికిబూఎయిప్పు 

డెచటు బుద్ది(రల(చి యేగెద వింతయు, నెటంగంజెప్పు మాకు 

మెలు(గు (బోడి. విరా. 1-812. 

ఎచెటు ఎచ్చోటు 

క్త (దుపదనృపాలుని ధవళ్ళాతప్యత మ, స్త్రంబు 'లచొటు చాకక బిగి. 

యా,రి పొలిచె, స్రీ: 2147 

ఇష వనీ 

ఎచ్చుటు ఎచ్చోటు ల 

క, మనయింట ఇచ్చ టచ్చో,టన కెచ్చటనై న నీ బృవాన్నల మెల. 

గం, జనియెడు మానిసి, విరా. 1.264. 

కొం వచ్చితి ననవుడు విని జను లచ్చెరువును సందియంబు నడరెడు. 

మదితో, నిచ్చెలువ కడుపు కూటికి, వెచ్చటనే నిలుదుకత్తై యిది. 

పలుకగునే. విరా, 1-299, శల్య. 2-54. 

ఎచ్చొటు ఎచ్చోటు 

తోటకము - గరుపాజు(గ మేను (పక ౦వ మున బ్ొరిం దొటువడం. 

బదముల్ దొలంగం జొర నెచ్చెటు లేమి నసువ్యయ ఖీ, భర. 

మొందిన( 'జీడ్పడు భావము తోన్, స్రీ) 1-4 

ఎచ్చో (దు. ఎచ్చోటు . 

1. వ [పదేళమునందు. 

ఉ. .. ఎచ్చో వసియించినం లిదవ( జొప్పడు. (గమ్మఆ వచ్చి, 
83) 
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శై కొనన్. విరా, 1-166 

సీ. . అతండెచ్చో నున్న, వా(డొ కోయనుడు నవ్వారిజాడీ. 

శాంతి. 4-887 

ఎచ్చోటు దే. వి. వ | | 
 ఎచటు, ఎచొటు, ఎశ్చటు, ఎచ్చొటు, 

(వ- చోటు-చూ. అచటు) 

వీతావు, ఏవచోటు. 

క, విచ్చోట నున్న వా డత డిచ్చోటికి "నేల రాండొ. విదా. క...801 

శే, ఎచ్చోట నెదురుగా మెళ(గి రచట,. మన రథం బల్లనల్లన 
చనంగ నిమ్ము. విరా, 5-10 

ఎట దే, వి, ఏ. 

ఎచ్చోటు, ఎక్కడం. 

వ, అయ్యింతి యింత వేపు నీ చేరువ నుండి యిప్పు జట మెలా. 

విరా. 2.61 

క, ఇటు గర్వించుట నీచత, యెట వోయెరొ పొమ్ము. -' 
. శాంతి. 4-908 

వ. విధి వశంజున నన్నుం కాసి వాదయేశ్వరుం జట యేనియుం 
బోయిన దదన్వేషణా నక్త చిత్తనై వివిన పరి|భమణంబు నేనెవ 

. ఆర. 2-99 

(ఎటయేగ యున్ = ఎచ్చటికో) శాంతి. 5-266 

క, వీనెట నీవెట నుతు. డెట. ఆది, 4-09 

(ఇట నంబఎధము లేమిని 'దెల్పును.) :-. 

ఎటు దే అవర. ఎట్టు 

1. ఏవైపు, పదిక్కుం 

చ, ... ఏమనునో యెటు నూచునొక్టా యె,వ్వరి దెం శెప్పుడే 
తలంపు వచ్చునొయీతని కంచు. . విరా. 1-129 

“జే, వ్యాపకారమం; (ఏపేధ్ము. 

వ. ధృత రాష్ట్రఏ౨ండు సంజయునితో నిత్రెజంగునం బన్ని ఐహులతిమి 



ఎట్టశేనియు శ 

రంబున సమరం జెటు చేసి రని యడిగిన. [దోణ. ర్=-148ి 

చ. *... తతృమయంబున ఆంటి. గూడ న్వీవెరవున యూంది చిత్త 
మున వేగిర పొపెటు లేక పొంచుమీ, ఆను. 1-272 

(ఎటు=వ్ విధముగా నైనను) 

ఏ (పకారముగా. 

ఉం * = , నీవు సృమ్మానము సేసి నాకిటు లమాత్యు(డవై న పదంబు 
కంబ మే,లై నుతిశక్కు కోర్కి యొటు లారసి చూచిన నొండు. 

గల్లునే, ఉదోోం 1-98 

ఊఉ... కయ్యము తెజుంగు సెప్పు మెటులయ్యె( బదంపడి సూత 

నందనా, [దోణ,. డి.006 

ఎట్టకునేని అవ్య. (ఎట్టకున్ --ఏని) ఎట్టశేని 
అ లు ల _ 

ఇవాల సేపటికి, చిట్ట చివరకు, అలి |[పయాసమున, చాల కష్టము మీద, 

ఉ, ఒల్లరు రాజు దేవులును నొడ్డులు రాచిన చందనంబు మే, నెల్ల 

'జేమర్ప్చంగా నలయ కేను శ్రమంపడి నిల్చి నిల్చి య,ల్లల్లన మార్త 
వర బొనరు నట్టుగ చెట్టకు నేని రాచి మీతల్దికి భక్తి, బెళ్లైడు 

విధంబున( బెట్టుదు [బిహారి దిట్టుదున్ . విరా. 2-220 

ఎట్ట'కేని అవ్య, (ఎట్టకున్ - ఏని) ఎట్ట శేని 

వాల వేపటికి, చిట్ట చివరకు, ఆతి (పయానమున్క ఆతి కష్టము మీద 

లే, ఆట్లు (పార్టించి పాంచాలి యెట్టశేని, సింవాఐలు మందీరం జల్ల ( 

జేర నరిగి, యొల్ల( బోవుచు శెబ్బులియున్న పొదరు, సొచ్చు 

లేడి చందంబున జెచ్చుటయును, విరా, 2_112 

వు... ఇశ్రారస్రంబున దోషంబు లేదు విని దకరణంబయిన నా 

వాదయ శల్యంబు నుద్ధరింపుమని ధృతరాష్టు) నెట్ట కేనియ 
ల లు 

సొడుబఆీచి దురో్యోోధనుండు. ఆది. 6.180 

ఎట్టికేనియు చే. అవ్య. (దు. 

ఎట్ట శేని, 
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వ, ఈ చేవియును (కుంతి) బతీతోడన సోవ సమక ట్రినం బు త్రరక్ష 

_ గార్భంబు మునిగణ ప్రార్థితయై జుట్ట శేనియ ధక పాణ 

యయ్యె. . 5-166. 

ఎట్టకేలకు దే. అవ్య. (దు. (ఎట్టకున్ [- వలకు) 

'ఎట్టశేని. 

“చ. అనుటయు నెట్ట శేలకు ధశాధిపు( డట్టుల కాక యంచు. 
విరా. 1-287 

చ ఒకరు(డ తాను ఖీతి వెగడొందెడు రెండవ కన్ను నెట్ట శేేలకు 
దగ చేర్చునప్పుడు ' బలంబు లతే గురురాజు సూడ.విరా, 5-886: 

ఎట్టి దే, విణ. (ఎట్టు-[ఇ) 
ఎటువంటి. 

ఆ, ఎట్టి సాధ్యులకును బు ట్రిన యిండ్ల ను 'బెద్దకాల మునికి తద్ద తగదు. 

| ఆది, 4. 65, 

తే, యోగి యెట్టి యావోరంబు లుడుగపలయు, శాంతి, ర.591 

((పళంసాదులను 'దెల్పును.) 

ఓ, ఎట్టి లా వెట్టి పరా|క మస్ఫురణ మెట్టి రయంబని పిచ్చలింప(గన్* 

భీష్మ, 1.260. 

ఎట్టిపాటివారు దే. పర్వ, ఇవా, 

ఎంతటి వారు, . 

ఆ. దైవ వశమున, నెట్టిపాటివారు నెట్టుగాలి శాంతి. 4-426 

ల సళ్ళ మ్ ఎట్టిండు; ఎట్టిండు దే, సర్వం పక, (ఎట్టి [- వాడు) 

ఎటువంటి వాండుం 

క తివిరి సుత జన్మం బెట్టిం డవు నొకొ చేవరుండు నాకు ననుచుం, 
ఆది. 4-202 

క. ఇత(డెట్టి( డైన నేమగు, నతనికి సఖుడు ఐక మవాత్తర 

సఖ్యం, . వితనిం వాతము జేయదె. | 
™ . శాంతీ, 8.4921; శాంతి. 4.418 

ఎటు దే, అవ్య. ఎటు 
అ 

ఏ విధము, ఏ |పకారము. 
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ఉ. +... ఇప్పు డిటు [బుంగుడుపాటున, బొంద( బూచి నా, కట్టు 

మనంబు పట్టు ధృతి యెమ్మెయిం దూలక నిల్చు. "ఇెప్పుమా. 

విరా. 2-192 

ఎఎట్టులు. దే, అవ్య. ఎటు, ఎటులు 

ఏ విధముగా, ఏ పకారముగా, 

ఆ. అనిన ఛోమ్యు6 డిట్టులనియ నీ వత్సర, మొకండు చెట్టులయిన 
నుడిగి మడిగి, సంకటముల కోర్చి చరియించి యాపద, ని_న్థరించి 

పిదవ నెగడవలయు; విరా. 1-143 

శే. ఎప్పు జెయ్యెడ నేమిట నెట్టులరయ, వలసె నెమ్మెయి నారయు, 
'మలసి డస్పి నొచ్చియెనను, విరా, 9-214 

ఎట్టులొ కొ (ఎట్టులు -|- ఒక్కొ) 

"ప'వీఠరముగా.6 గానున్నదో - ఏ విధముగా. బరిఐమించునో. 

ఆ. ... ఇమ్మని, యేల సై_(చు నింక నెట్టు లొక, ఆర, 2.827 

-ఎ'టైట్లు (ఎట్టు -[ ఎట్టు) 

"ఏమేమి (ఆశ్చర్యమున్లు "చెలువును, \ “ 

సీ, అనవుడు రాతసుం డట్ట వోసంబుతో, నెట్టు రీముండ 

యీత (కేమి. ఆర. 1-116 

-ఎటొకొ ఎటొకొ | 
లు ల శ్ 

ఏ విధిముగా( బరిణమించునో. 

క .ఇట్టగు ెజుంగక వచ్చితి, మెజుకొ మన భంగి వీరలిందజును 
గడున్ బెట్టి దులు, విరా, 4-క్శీ 

పపట్టున నై_నను, ఎట్టి పరిస్థితి యందైననుు 

- ఆం ఎట్టనియేని గూర్తు రింతులు మాకని, విశ్వసించు వారు వెడంగు 

'లెందు. ఆర. 2.164 

ఎటు ఎటులు, ఎటులు 
pan లట 

1. ఏ వకారము, 

వ, తత్స కార బు నడఎపెద నది యె ట్లనిన, వీరా, 1.48 
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2, ఏ (ప్రదేశము, వశావు,. 

(భీష్ముడు కర్టునితో) 
చ నెవమిడి యోవాటించి యిటు నీవు దొలంగినం బోవ వచ్చునే?- 

కుపిత మనస్కు(డై నరుండు గూల్నం [గమంబున ఢొడ్డ ల్నెల్లిల జి 

న్న పిదప నెట్టు జొచ్చెదుం ఉద్యో 4249" 

(ఎట్టు. జొచ్చెదు = వ తావునకు( బో యెదవు) 

కది సం, ము అకాడమీ (పతుల పాఠము. ఎట్టు(జచ్చెరు పాఠాంత 

రము - ఆనంద (పతి ఎట్లు! జచ్చెదు--పాఠము ఎట్టు జొచ్చెదు పాఠళాంత 

రము, ఎట్టు( జచ్చెదు జా ప ఏ విధముగా నై నై_నను జచ్చెదవు.) 

8. ఇది వ్యతిరేక (క్రియలవై 'పలి ఆమ." నర్దముతోం | బయోగింపంబడి.. 

యుక్రార్ధమునందు నిశ్చయమును _దెల్పును. 

ఆ. ..+ ఇట్టు వడిన వీరలు వదపడి, తమకు నగ్గ మైన తీ జయింస * 

రెట్లు = ల (నిశ్చయముగా జయించిరి.) విరా. 1-56. 

4. అన్ని విధముల, 

ఆ, రాజు నొడ్డం బలుపురకు సంకటముగా(గ( దిరుగు పనుఆ కెంత. 

శేజమయిన, వాని బుద్ధి గలుగు వారొల్లిర మీ(ం జేటు చెచ్చు, 

జట్ల సిద్దమగుట. విరా. 1-126- 

5, సంబంథ సర్వనామముగా నుపయోగించుట. 

ఎట్లు ణు అట్టు 

వ. మీతం (డి నీకును దమ్ములకును వాసు చేవునకు నెట్టు (పియరబట్లు. 

వేయు వాడ కాక. ఉద్యో, 1-377 

ఎట్టుచెప్పిన; ఎట్టు సెప్పిన రె అ, (కి 

ఏ విధముగా అనుకొనినను, ప్ ప్రకారముగా ఆలోచించినను, 

చో”కది పేను బోము చందమున ఛకీతయు ఫేషణ మో జనం౦బులన్, 'బెద 

"రంగం జేయు; నట్లగుటం జెట్టి చనన్ వలయుం దలంచి నా, వాద 
యము దీని. జాయుటకు నియ్యకొనం శ్రర్దజెట్టు మె (తై) వి 
దుది నొకచోట వైచుటయ తోచిన కార్యము నయ్యెకతుం గటా. 

విరా 1- -160: 
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ఎట్టాకొ, ఎటొకో, ఎట్లొకొ.., ఎట్లొక్కో, ఎట్లా - 

క. ముని నాయక మృత్యువు (పభు, వని విందుము లోకమువకు నది: 

యెట్లొ కొ. (దోణ. 2-169 (ఏ పకారమో) 

క, +... వారు లి, తలి నీళులు (చావక శె,ప్పిటీ లెట్లోకొ శతు. 

నైన్య ఖీకర మూర్తి, 

(దోణ, ఏ8. 160 (ఏమి కారణమో) (దోణ. 5.456. 

ఎట్లాకో 

1. వనుగునో, ఏది జరుగునో, 

ఉం. ఎండకు వాన కోర్సి తన యిల్లు _పవానపు( జోటునాక య్యా, 

కొండు నలంగుడున్ నిదురకుం దటీద వ్పెడు డప్పివుళై నొ,క్కం 
డన 'యెట్లాకోయనక, విరా. 1-136. 

2, ఏమి కారణమో, 

సీ, శుభ లతణాంగి యీ సుందరి నైైరంధి, యగుశుట్టాకో యని 

వగచు వారు, విరా. 2-146; శాంతి. 6-398 

8 ఎందులకు జరుగ( గూడదు, జరుగ వచ్చును అని ఛాపము. 

చ, ... ఈ బలం,బుల కదినాథుగా (దుపద భూపతి బట్టము( గట్టు 

"బటాకో. ఉద్యో 4-99: 

ఉం... వి|కమా,వర్ణిత వై రి ఫీముండును వారికి” దోడుగ చేయు 

ఇటా కో, [దోణ. శీ. 120 

3. ఎటుల సాధ్యఫడున్లో, 
: వ్క మునుల వలన శూర జాతి భామలందు( (బభవించిన వారిక్ 

తివారి త్యంబు గల్గుటది యెట్లూకో యని వితర్కించి,. 
ఆను, 2-268. 

వ్. (కోవా్మాణునకు శూ|దజాతియందు భార్యా పరి గహంబు సేయం 

దిగు నని విందు నతనికి భార్యలు మువ్వురని నిర్చేశించితి రది. 

యెట్లాకో యనుటయు. ఆను. 2౨-280; 

“1 స్ట ur జ |. 

ఎట్టా క్కా 
వమగునో, ఏరి జరుగునో. 

నో 

ర! 
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Es " శ. 

మ, ఇదె. గంధర్వులు పచ్చి" ముట్టికొసి రం ట్టాక్కొ యం చున్ 

భయం బొదవం. విరా. 8.27 

ఎట్లొక్కో 

ఎట్లు జరుగునో, ఎట్టు సాధ్యపడునో, 

"క, పము నిను “మత్స్య రాజ్య, (శ్రీమహిమకు నెల్ల యుక్తుం జేయ 
దలంపం,గా మా మనోరథమునకు, నీ మాట విరుద్ద మయ్యె నిది 

యెటాకో,., విరా. 1-286 
గా గ 

-ఎటో ' 
| వ్, 

సంభవము కామిని నూచించును. 

5, మేలు దొరకొను విధ మెట్లో. శాంలి. 8-138 

ఎడ" దే. వి, | 

1. స్థానము చోటు. | 

శ ఇట్లు దమదమ వ ర్రిల్లు నెడల నకల, జనములకు హృదయాను 

రంజన మొనర్చి. ఏరా, 8-8 

క, మన మొక యేవుర మీ యం,గనయుం దోనరుగుదేరయణా 

నెయ్యిడ( కో,యిన 'నెజుంగకుండుదు రె. విరా, 1-68 

వ. నరిగా శెండెడలకు, నరులు ననుట గోరి మనమునన్. 

' | ఆను. 5-160 

ఆ. ... పార్టు, నరిగి నెడక మనము నరిగి యతని యున్న చోన (నీకి 
నుండుద “మిందుండ, నేల యనుచు. పౌరులెల్లం చెరలి, 

“2 ఆది, 6-142 ఆర. 2.178 
శ, ఎడము, అంతరము. ప. 

వ. ఆంత నంకుమంత్తుండు శాంతుం డగుచు వచ్చె నట్టి , యెడల గదిసి 

, కవ్వడి గా యువ, గూర నారాచ నికరంబులు నిగిడించి 

వడం (దోచిన, ల్ శీష్మ, $411 
> Fie ru 

చ, యోధవీరులుం గుమారులు నొక్క పెట్ట / ధృష్టర్యుమ్మం. వ చారి 
విన నతండు (దోణ దత్త (పమోవ్వాన్ల _ 'కాణంబున వ్యారినందఆ 

నిశ్చేష్టితులం చేసినప్పుడు దప్పి దీర్చికొన నెడగని యనిలనందనుం 



ఎడ 1821 

డొక్క మడ వున మధుర శిశిర జలంబుల( జానంబు వేసి. 

2 ఫీష. 2-878 
శీ, అవకాశము, వ్యవ ధానము. 

ఓక, సమయము. 

వ. ఇవ్విధంబునం గృపాళ్వత్థామ శ ల్యప్పృష నేనులు "దెంపునేసి "వై ంధ 

వున కడ్డంలై నం జాచి యానవ్యసాచి యతని. దెగంజొడ నెడ 

గొనక యవుడుగఅ చుచు. (బొద్దుదిక్కు గనుంగొనినం ేళశవుం 

డిట్లనియె, “| [(దోణ. 4-311 

5, కొండొక యెడ(గని కాంతన్కవుం డాఖండల తనూభవుని డామూ; 

_పు,ద్దండ భుజబలము మెజయ. [మిచండా'్హ్రుదతము సేనె 

విరా. 5-175 

“శే, శోకిభయ కారణంబులు లోకమున న,నేకములు చాన( దలసూవు 

శోకములక్కు భయములకు బుద్ది నెడయీా(డు పండితుండు, మూధ్తు( 

_ డవి |తోవనేరండు మునుగు వగల, శాంతీ. 1-188 

'ఉ. నాకెడ యిమ్ములెమ్ము కురువాథు మనః[పియ ధర్మపత్ని నే, 

చేకత మెట్టులుండుదు మహీపతితోడన పోదు. ఆది. 5144 

“శే, తేరు డిగ్గి పారించె( (గీడి గాండీవ గుణంబు. 

చ ఎడగని యబ్బలంబు గడు నే్తెజం గిట్టి మవో(స్త్రళ(న్త్రముల్లడు 
వడి( గుప్పంగూరగ( జలంబునజై ( దొరగింప. 

[దోణ. 8.151, 162 

ఎట్లో ఇదం ఛిదమితి జ్ఞాశ్వా ధరణీస్థ్రం ధనంజయమ్. 

నం, భొ+ దోణ. 99-42 

క్క అమరనగరంబున కరిగినయెడ నూర్వశి నన్ను నవుంసకుంగా శపి 
యించిన. విరా, 1-87 

వ. అదియును నిలిచి మార్కొన్న యప్పుడును నడచు నెడనుగాదుం 
శల్య. 2-805 

క్ర. గెలువు నెడనేయు నెడవడి. బఆచునెడం జెనంగునెడ నపారబలం 
బుల్, మెఅయునెడ ఫీమునకు నం,దొజు. గీడ్పడ( దోొడ(గి రుద్ద 
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తులు రాజసుతుల్., ఆది. 5.164 

స్కీ ఇతని ఏ(కమ మాశయించియకా బె య, య్యెడ లక ,యిల్లు వెల్వ 

డగ గంటి,మి. ఆది, 6-278; ఆను, 2-195 : 

క్. గడువు, వ్వవధి. 

వ. _..ఆద్దేవి వహంషకడకుం జని సముచితంబుగాల దదీయ సొంగ 

త్యంబున కెడవలికి కొనివచ్చునది. ఉద్యో 1-162; ఉదోో, 1-186. 

(ఎడవలికి = గడువుగా మాటాడుకొని అని తాత్పర్యము) 

ఉ. ఆల్లన యింతి యిట్లనియె నారసి వానవు కల్మిలేమియుం, చెల్లము 

గా నెంకింగికొని కెశువ వేకిట వచ్చుటొప్పు నా, యుల్లము శంకి 

తం బగుచు నుండ(గ వేగిరపాటు మేలె నీ,వెల్ల నెజుంగు దిప్పు' 

జెడ యిచ్చుట యుక్తము వాకు. జూడంగన్. ఉద్యో. 1-165 

పీ వలుకుల కెడలేదు బాళణాననము గొని,చనుబెము నా తోడ, 

6. విరామము, విచ్చి త్తి 

తే.వుత్త) వినుమేను దతుని పు త్తి) నన్ను జావకున కిచ్చె మొ 
తండి జాల్యమునను, నన్ను నత6 డంత యొల్లండు ఛాక్సు( బతీక్కీ . 

నెపుడు వెడలేవి ఫొందుగా నీవొనర్చు. ఆర. 5--259 " 

T శతెటపి, తీటిక, 

ఆ చేగ కాముగలుగ వెడని ద( బొందుదు(గాని రాజ్యభార కార్య 

యు క్రీ నయన ఛోకు. నావోర్తని(దల, గెడయు లేదునువ్వె. 

రి. మధ్యము ( (నడిమి [వచేశము) 

. సీ అం నూత్నముక్తాచొోమముల తోడం గునుమమాలిక నెడ (గుచ్చి 

(వేల గ ట్టించి, విరా. 5-888 : 

శే. ర మీ తండి క్రీడ నడర నడుమం, జొచ్చె సాత్యకి యన్న దీసు 

తుడు శకి వై వ = మెయివాల్ళి యది వట్టి "వె చ్వైచె మగుడ, నాత(డా + 

ఫిమ్మ. డేడ్గం ద దుసమాశే నధిప. ఫీమ, 8.285 - 
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క, కదిసి శరాననగురు డిరు,వది యేను శరంబు లేయ' అార్థుండు "వా 

నిం, గుదియిలచీ విశాలాస్య, _ఎపదరము లడరింప6: గుంభభవు. 

డడం దుంచెన్ ఎ దోణ,. 8-75 

క. ఆని మామ బలుకు పలుకులు, విని యశ్వశామ (కోధవివళుం 

డయి గ ,క్కున వాలు పెటికిళొని క ,ర్జుని "బెనకుం గవియ భూవ 

రుం జెడ సొచ్చెన్. [దోణ, 5.106 

9, పవేశమ్ము చొరవ, 

వ, *.,ప్పథివి శాసింప భవదీయ విభవం బుజ్జ్వలంజై యుకరుల కెడ 

లేక చెల్లుచున్న నెంత 'యొప్పగునో యటు విచారింపుము. 

ఉదో్యోం 2.869 

10. స్థితి, సందర్భము. 

వు వి|వుని దండించు వెడలునుం గలవు శుకుండును జెప్పిన వాడు. 

వినుము, | శాంతి. 2-174. 

వ. పరశ్రవ్యూవాంబు సంఘటించునెడ వివిధ దేశంబుల' రాజులు దళం 

బులును. (దోణ. 2.4 

"11. వీలు, అనుకూల్యము. 

చం ఎడగని వాలు బల్లెమున నేసె వెం దునియంగ [దోణుండు. 

దోణ. 2-112 

కో ఇవి మీ కన్ని యు, "జేయగ, నవునని తలంవకు(డు భూసురాహొుతి 

మం (తోంద్భవ దారుణ దహన కిఖల్ , గవిసిన 'నెద్దియును జేయంగా 

"నెడ గలజే అది, 2.18% 

18, దూరము. 
4 r 

“క తడ 'వగుదెంచె జమిగ్టికి. (బదడీణ వృషత్తిగ( చెరువోవ నిమ్మెడ 
గలుగంగ6 టోయెం అసులిప్పుడ కూడుదమన్న. విరా. 4-171 

(ఎడగలుగంగ = దూరముగా) 

క్ వేత హస్తులు దొలంగు తొలంగుం డని చెడ గలుగ జడీయ 

(ఎడ గలుగంగ = దూరముగా నుండునట్లు.) ఫీష్మం 8.169% 
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వ, పవమానసూనుం డవమాన పూర్యకింబున నీవెందులచాన వింత 
పొర్టేల వచ్చి తట వోయె చెడ గలిగి పొమ్మనిన విని హిడింబ 
యిట్లనియె. ఆవి, 6.191 

సీ, అడవిలో నిచావశాత్యులమై యున్న, మన నిద జెటువ(గా 
దని హిడింలు, నెడ గల్ల గొని పోయి యెక్కటి సంపినం 

ఆది, 6-278 

చ. 44, అచ్చటన్, జను లెడయేప గాంచు నెణిసాలక,, 

విరా. 2-247 

13. ఆలస్యము విలంబము, 

క* ధరణీనురులకు6 గడు, నెర నెడ నెశీంగి యెడయు( జేయుదుగె 

మవో,పురుషులని నరుడు విలుగొని. (ఎడయున్ = ఆలస్యమును) 

. ఆది, 8-119 

A bh, విధము, 

నీ, .... ఆబోయల నమద వృత్తి, నెట్టకేలకు నొకయెడ మాన్ని. 

మౌస, 1-188 

(ఒక యెడ = ఒక విధముగా -- ఆతి కష్టము మీదా-అని భావము) 

45. అడ్డు. | 

వ, అనిన విని పటిలం బగు నతిని యలఖి పాయంబునకు రోసి యస్త్ర॥ 

గురుం డవ్వరంబునకు నేమేనియు చెడ బెట్టి యిచ్చు వాడుగా 
 నూహించిి | దోణ, 1.112 

క్లో, సత్య జివాశ్రమఖి [ప్రాయం, జ్హాత్వా [దోఒణోర్థ. త_తవిత్, 
తం వరం సాంతరం తనై్యై దచౌ సంచిత్య బుద్ధిమాన్. 

. సం. “శారు డ్రో౭. 12.19 

"48, అధికము, మ్క్కిలి. 

చూ. ఎడదవ్వు, 

అవ్య "దు 

ty: ఈదే, విషయమును. 
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లే, 94, తల్లి (పజల, యెడ విరోధంబు వాటించు చెంత మేలు, 

ఉద్యో. 8-265- 

క్, మా తండి యేడం జేసిన పాతకము కతంబుగా(గ( వాంఛాల- 

నికృ, షా తుని మెద నిను. కర్ణ. 2.827 

క. స,జ్ఞన నవ్య యన్న 'చానము, మును లధికంబండు పాపముల6 

వాపు నెడన్. ఆను, 4-270 

ఎడ2 వై. వి. ఎడంద, ఎడ్ల, ఎడ్డ, ఎడ, (నం. వార్) 
వాదయము. 

_తే, దీని కడ నియ్యకొని వేడ్క నూని కృతిప్క తిత్వ మర్థించి వచ్చితి. 

దిక్కళర్మం విరా. 1-18 

క, 4. కుమ్మరి కో,లను సారెంబోలితిం దలంచి చూడు మెడన్. 

అను. 116 

శే, ... బెట్టలూకుం డడరి యన్న కులానుజు నంపవెల్ళి, ముంప 
నత(డేచి పటు భల్లమున శిరంబు(, (దుంచె నన్నల 'యెడలు నం. 

తోష మొంద. శల్య, 1-806; విరా, 5-62. 
ఎడు విణ. 

స్వల్చము, 

ఆ. కర్ష కునకు శల కాల మెటుంగుట, జట్టి కాని కది సంభవించె, 

నందు విలువ మొదలనగు లాభమును నెడ, వ్యయము గల్లుటయు. 

ళా 

స్స 

శివ పదములు, . అను. 5-75. 

ఎడ(గాంచు డే, స. కి. | 

దూరమున జూచు, a 

మత్త :-మవామునీం దుల యా(మం జెడంగాంచె నంభోరువోడి 
పురా నమార్జిత పుణ్యకర్గ్మ ఫలంబునన్. ఆర, 2-96. 

ఎడంజొచ్చు చే, అ. కి. 
1. నడుమ జొరంబడు. 

ఆ. అప్పు డర్జునుండు దప్పక చూచి యూ బలము పనుల కడ్డ పడకో 

న యండ, “నెడ సొరంగ వలయు నిట యొయ్బి కొనుమని వనిచె, 
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మత్స్య భూమిపాల నుతుని. విరా, 4-267 

కం ఎడంజొచ్చి చిత నేను(డు, వడముడివై నేయ. ధీవర, 8-57 
2 అడ్డుపడు. 

క, |దోణా చార్యుండు నుత్క|ఈాణ పరత్వమున గ్భము తమ్ముని 

చె, నక్షీ ఢోద్దతి( గవయుడు గీ, ర్వాణాధిప సుతు(డు వచ్చి వడి 

నెడ( కొచ్చెన్, భీష్మ. 8-218 

ఎడ(ద వై. వి. ఎడ్ల, ఎడ్డ, ఎడి (నం. వాదయము) 
వాదయము, మనస్సు. 

లే, వికట విన్ఫురదసిచరశ్రి వివిధ చిత, గతులు చూపణ యెడ(ద 

కద్భుతము నేయ. pn. 1-17] 

శే. ఎడ(ద సోగయించు మాటల నెలమి మిగుల, విరా. 2-64 

ఎడంబడు చే. అ. |క్రి. 
ఊఅట గొను, విశాంతివొాందు, తెంపు ఆగు, 

క, ఎడ(బడక యవోరా (తులు, వడి(గొని చదివింప నిట్లు వలయునె, 

ఆర, 8.288 

ఎడ (బాయు దే, ఆ, కిం 

విడుచు, త్యజించు, పాయు, 

ఉ. వో యను ధర్మరాజ తనయా యను నన్నెడణాయ నీకు. జ,న్నే 

యను, [దోణ. 2.242 

ఎడగను దే. అ. కి. 

వ్యవధి పొందు, ఆవకాళము పొందు వీలు చూచుళొను, 

చ. ఎడగని బాలు బల్రైమున నేసి వెనం దునియంగ (దోణుండు, 

(దోణ. 2-112 
క. రేయును బగులును విదురుడు, నీయొద్దన యమునికి జేసి నేరము 

పలుకన్, మా యిష్టం 'బెజి(గింపంగ్య ఢీయుత 'యెడ(గంటి. మిన్ని 

దివసంబులకున్, "ఆది, 8.18 

ఎడగర దే, విం 

చిత్త స్వాస్ట్రష్టము లేమి 'న్మిదలేమి. వలన( గలుగు వేగిరపాటు. లేక తొటు 

పాటు, 

ణా 
నై 
జ 



_ఎడతెంపు 1827 

చూ. ఎడగరవడు, 

.ఎడగరపడు చే, అ, కిం 

చిత్తస్వాస్థ్రము లేకుండు, నిద్రలేమి వలన గలుగు వేగిరపాటు లేక 

సీ, ...నీవు డస్సి, యున్నవా(డవు నిదయును లేకయున్న నీీవెడ గర 

పడియె దీ యడవిలోన. సౌప్తి, 1-61 

శ్లో. చిరం శే జ్యాగత స్తాత స్వప ఆావన్నిశామిమామ్ కం బా 
వి|శాంతళ్చ విని దళ్చ స్వస్థ చి_త్తశ్చ మానద, 

సం, ఖా. పౌ్పి, శ-4, 5 (వావిళ్ల) 

.ఎడగలయు; ఎడగలుగు శే. అ, కి. 
1. దూరముగా(జేరు, దూరముగా నుండు. 

క, నిలిచిన సకల జనులు నెడ్కగలిగి బలసి నిలిచిరపుడు, శల్య, 2-880 

(ఎడగలసి = అని సం.ము పాఠము అప్పుడు నిదియే యర్థము) 

వ, వే తవాన్తులు దొలంగు తొలంగుండని సందడి నెడగలుగ జడియ. 

భీష్మ, 3.169 

వ. ధృ శ రాష్టుండు గొండొక యెడకలుగం జనియె, ఆ ళం 1-i57 

2, వ్యవధియుండు, సావళాళము చిక్కు, 

క. ఇవిమీ కన్నియు( జేయ(గ, నవునని తల(వకు(డు భూను రావాతి 

మ. తో,ద్భృవదారుణ దవానళిఖల్, గవిసిన నెద్దియును జేయగా 

నెడగలదే, ఆది. 2.182 

.ఎడతెంపి దే, వి. 

వ్యవ ధానముం 

చం +, .భయంపడి యిర్జెస వశ్చెనేని న, తెజగయిపోమె యంచు నెడ 

"తెంపీగ 6 గొందలు వాయ(బాజంగన్. విరా. 5-61 

(ఎడ తెంపు -అని పాళాం) 

-ఎడ తెంపు దే, వి. 

చూ. ఎడ తెంపి, 



1828 ఎడశెగు- 

ఎడతెగు డే, అ. కి. 
ఎడపడు, విచ్చిన్నమగు, 

క. (దోణు(డు రయమున వేసిన బాణము లడతెగక యొక్కవాణను: 

పోలెన్, [శేణజయయి వోవం వార్టుండు, రేణువు గావించు. గంటి రే 

చి తగతిన్, విరా. 5.129; విరా. 5-41 

క, జనవినుత యగ్నిహో తంబును సంతానమును వేదములు నెడ. 

తెగయణాం జన దు_త్తమ వంశజులకు. ఆది, 4-181; ఆది. 4-221 

ఎడ(తెవ్వ్యు దే. ఆఅ, (కిం 

ఎడ తగు విచ్చివ్నమగు. 

క, "వెనకువ యెడ | తెవ్యక పదు, నెసిమిది దివనములు నెల్లి. 

"శల్య; 1-848 

క, మడు వింకంగ( జాజెడు న్రీరెడ (తవ్విన నొండుచోటి కేగ(గ 

రాదె,ప్పుడు నింకని నీళ్ళులుగల, మడువునకుం బోవవల దె మనకిట్టి 

యెడన్, శాంతిం 8.186: 

ఎడదవ్వు దే. వి. 
మిక్కి లి కాలవ్యవధి, చాలాకాలము గడచుట. 

క. ఎజటుంగండొకో నన్ను నెజింగియు, నెటు6గని యట్టుండు నొక్కొ. 

యెడ దవ్వగుటన్, మఅశెనొకొ ముగ్గు లధిపుల్కు మజవరె బహు. 

కార్యభారమగ్నులు గాలే, ఆది, 4-68 

ఎడదా(టు దే, అ. కి. 

లంఘీంచు ఉలుకు. 

చ, కరివతి జిజ్టునం దిరిగి [కమ్మణ నూలొగని వృష్టి వీరు న్యూద్ధు 
రథ ముద్దతింబెనంచి త కెండమునన్ వెసనెత్తి వీచివై,చె రయము- 

మె నతం "లకు: జీ తమాగా నెడదా(6టి పోయ్, దోణ. 1-824- 

ఎడనుడుగు కే, అ. కి 

నడుమమాను, మధ్యలో పరమించు. 

ఎతమకుం దలర(గ€ | బేశేపశేల ఆానెడ నుడుగున్ . అది. 2118 
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ఎడనెడ దే. విం 

అక్కడక్కడ. 

వ. పశ్చిమాభిముఖ |వయాణంబుల నెడనెడ వన్యావోరంబుల శరీర 

య్హాళలు నడుపుచు, నిరా, 11-147” 

2. అప్పుడప్పుడు. 

వ, తమకంబు చెడనెడ నటీముతీం ద థఛథ బు 'దెనకు నతడు వాటు 

వడిచిన పిళిఖంబులు నూలు గలవు. (దోణ 2.928. 

ర, నుధ్యమధ్య, నడుమనడుమ, 

సీ కజ్బ్ల బులును బంద్లు గంధమాల్యంబులు, ధృత రాష్ట్ర సుతుండు 

పుత్రేరం బీతి, నెడనెడం గొనివచ్చి యిచ్చిన వానినెల్లను వేడ్క. 
ననుభవించిన విధంబు-'తే. నలిపి యనుభవ మొల్లక చనంగ. 

ఉదోన్ట, 8-178 

సీం ఇరు] పొద్దుగుడుచుచు నెడనెడం గుటువకయుండు నాతండు నదోప. 

వాపి. శాంతీ, 4.968 

ఎడపక డే, అవ్య. (ఎడపు ధాతువుయొక్క వ్యతిరేక క్వ్య్వార్గకము ) 

1. తొలంగక్క వీడక, వదలక, 

వ. ...చలం బెడపక నీమజణంది యన్న కులానుజుల గిట్ల, 

శల 1- 860: 

ఆ. *...వానీ, నడపకయు నిష్టయెడప కతండు, శాంతి, 2-222 

ర, = ,అ్క య్యువురు పతులందు ధరుత్తి వెడపక యుండుం, గాపునం 

ఆది. 1-262. 

2 వారు, వీరు అనభేదము లేకుండ, 

క, అడవులునేజులు నవి నీ, పడనిన యవియశ్లై పుణ్య ఖాగీర థి యి,ప్పు. 

మిగల జనుల శెల్లనుు నెడపక సేవ్యంబ కాక్ యది నీయదియే, 

ఆది, 71.40 

మవ; పూర్వకముగా 9 

చ. ఎడపక యర్భ్యరా మచ్యుతున కిచ్చితిమి, "నభా, 2-80. 
84) 
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లో, మతిపూర్వ మిదం నర్యం చేదిరాజ మయా కృతమ్. 

తనే నిగద న్ర త్తం కారణాన |త మే శృణు. 

నం: ఛా, న భా. 42-2 

ఎడపడు దే. స (కి. (Vఎడ) 

1. విడివడి , వీడు* 

వ, రేపకడవన లక్మి పురీ నలంకరించు వడువున నెడపక యొళ్లై 

డల నిగుడు విభాశకుసుమ కదంబ పరిమళంబునై యున్నంత. 

విరా. 2.240 

1. ఒకటి వె ట నొకటి వచ్చు. 

ఆ. (బదుకు చేటు పొగడు వడుట దూజటొందుట్ట యీగి వే(డుకొనుట 

యిట్లు మజియుం, గలుగు సౌఖ్యదు ఃఖములు వచ్చు నెడవడ్కి వాని 

కింత యేల వగవ నధివ. ఉద్యో 2-789 

ళో సుఖం చ దుఃఖంచ భవాభవెచ, లాఖాలాభె మరణం జీవితం చ, 

పరాశ్రయళః సర్వమేళే నృళవన్తి త స్యాద్ధీరో నచ వ్యామ్యేన్న 

శోశేత నం భా, ఉదోో. శివ్ _ 4 

é€, ఆలన్యమగు, తాగగు, తడయు, ' 

క. ఉ౫ గుడుగు మోవానాన్హ్రృము, విడువకు మను చెలు(గుతోడ 

వేగంబున న,య్యెడ కేంగుదెంచి నారదుల జెడపడు టించుకయు 

లేక యిట్లను నాళోన్. ఉదో్రో 4.849 

చే, దూరమగు. 

సీ ముక్త కామస్టితి నమ్మూండు మార్గములను, నడచి పరంబున 

కెడపడకుండుదు ముక్తి వైరాళ్యైం మూలనూ వె, 

శాంతి, 6-174 

ఎడపు దే. స. (క్రి. (౪ ఎడయు 

1. విడచు, వీడు, త్యజి.చు, 

సీ. తొడ(గిం పని చలం బెడపక యతిదుష్యారంబై న( గడశేర్చు |వభు 
పులార',. విరా. 3-21; శాంతి, 2-222 

వ, ఇట్లు దన తురగనముదయంబు సమయుటయు. జలం జెడవక నీ 

మఆంది యన్నక లానుజుం గొట్టి “ శల్య, 1-880 
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2, తొలగించు. 

క, నా కీడు దలంవనేరక్క (శ్రీకినెడపి పాడి యింత వేయక పుత్తా9నీక 

నువ్భాచ్బాంధపులం, బోశార్చితి [బతుకుటింక( భొసగునె చెపుమా 

శ్రీ 1-18 

క, ఒకీలెడసిన జంతము, వడువున( బడనేనె నతని వాసవి యధిపా, 

[దోణ. 8-79; | దోణం 1-871 

ఎడపెట్టు; ఎడవెట్టు దే. స కి. (౪ ఎడపడు) 

1. విడుచు, విడిచిపెట్టు. 

గి. దినము లెడవెట్టి కుడుచుచు. ఆను. 4-148 

రి తపించు, 

క, "గలువును నోటమియునునని(, గలుగ వె యెడ వెట్టి యెట్టి ఘనులకు 

నిమ్మై(* బలుకుదురే తగువారిం, తులువా నీకులము గుణము 
దోంచెం [బజకున్, . రోణ,. 4.28% 

(ఎడ పెట్టు = ఒక దానిని విడిచి యొకటి ఒకటి తరువాత నొకటి ఎడు 

“పడి అని భావము), 

౨౨, ఆడుగా బటు, మితిగా( బెటు. 
డె A) లు 

ఆ, గురుని | పతిన వించె వెరవువ లావున( జేసి దీని బొంకుసేయవలయు 

సనటు(గు మత.,డు నిన్ను నెడ వెట్టి పలికిన, వాడు గానం జెప్ప 

వలని నీకు, (దోణ. 1.116 

వ. అనిన విని కుటిలంబగు నతని యఖి| పాయంబునకు రోసి యస 

గురుం డవ్వరంబునకు నేమేనియు నెడ వెట్టి యిచ్చు వా(డుగా 
నూహించి. [దోణ. 1-112 

లో. తస్య జీవా మభి పాయం జ్ఞా త్వా్యాదోణో౬ర్థ త_త్వ్వవిత్, 

తం వరం సాంతరఠం తసనై గై దడె సంచిత బుద్ధిమాన్, 

సం. ఖార=| దోణ, 12-19 

ఎడపొందు చే, వి. 

మనసు తగిలియుండుటం 
న! 



1882 ఎడమా 

కొ. వలలుని చెన మాలిని చూ,డ్కుల ఆఅ గడవాంందు(దెలివెచుం 

గంటి ఫీ,రలు వచ్చిన సమయంబున్తు దలంపంగ నొక్కటియ 

_యవ్విధం జెట్లోకో్మ-. విరా, 2-200: 

ఎడమ దే. విణ. 

సవ్యము, డాపలిది, 

ఉ. ధర్మము మాని యూరులు గదం బొడినేసిన యంత(బోక దు,మ్మ.. 

రుడు వాయుజుం డెడమకాల శిరంబంటు దన్నె. సౌప్తిం 1-221 

ఎడమడియు దే, అ. (డీ: | 

నమయము చా(టిపోవు, అదనుచెడుం 

క. కురుపతికి జయము గోరెడ్కు గురుపుత్తుి/డు మున్న యేలొకో 

యిటు తటిీకిం+ జొరక యెడమడిసినను మటి, వెరవుం జేవయును 
జూప వేడుకవడయెర్. సొ ప్తి. 1.207 

ఎడమడుగు; ఎడమడువు కి, విణ, (ఎడమ -- అడుగు) 
1. వ్యతి సము, ఆ జఅుమాళతై నది. 

క నడిపింప(గ6 బొంయపింపంగ, నెడమడు వై కఠంగినప్పు డేర్పలు పంగ 

నే, గడునేర్తు. బేర్చునాదగు, కడిమియు నీ సైన్యమునకు గొనెన, 

గాదే, ఉదోర్ట, 4-214 

2, విపరీతము, వెరుద్దము, + 

ఈ. పొడవున (ాయంబునం గడు౮గడింది బలంబునను' జూడ (గా 

ననద్భళు నీకొడుక ని యీతని నెంశయు, నెడనుడుగుగ. జూప. 

"దెశ్తె యిందటు నగగాన్, 

వ ఇట్టి లోక విరుద్ద ంబులకే మోడుదు మయు_కంబులయిన పలుకులు" 

పలుకక, ఆది, 4-100, 101 

ఎడమిచ్చు శే. ఆ క. 
_ అవకాళమిచ్చుం 

శ ఆశిథులకు నెడమిచ్చి యావోరములను, భఖ _కి నాత్సీయములలోనం 

బంచివెట్టి.  ' "ఈక 2-16 

(ఎడమిచ్చి = ఆతిథ్యమిచ్చి అని ఇక్కడ భావము) 



ఎడయాట 1988 

ఎడము దే, వి. 

1. నడిమి భాగము, మధ్య (పచేశము., 
సీ, కవట లొండొంటితోం గదియుచు నెడములు మింగి (ప్రబ్బంగ 

సొంపు మిగులు వాని. . విరా, 1.162 

2. చేటు, స్థలము, అవకాశము 

ఆ. అనఘ నీ [పయత్నమున నా శరీరంబు, పొడలె నిందు నాకు మొ 

దల నెడము, సాల దట్లుగాన మేలుగ నొండొక యెడకుం గొంచు. 

బొముం) కడగి నన్ను, 

వ. అనిన నతం డాజలచరంబుల( గ కొనిపోయి యొ“ కావి 

యందు విడిచిన నది యొప్పటి యట్ల యక్క_జంజుగా బొదలి 

తనకు నవ్యాపియందు నవ కాశంబు పర్యాప్తం బగుటం ఇప్పి 

యతనిచేత గంగమడువున విడువంబడి కాల[కమంబున నచ్చోటం 

దిరుగం బట్టు చాఆకున్న నతం డెంత్తికొనిపోయి. సము[దంబునం 

బెట్టిన నది వాని కిట్లనియె, ఆర, 4_221, 222 

లో, అథ మతో మనుం దృష్ట్యా పున రేవాభ్యభావత, 

భగవన్ సాధుమేఒచ్యాన్యక్ స్థానం సంపతిపాదయ,.. 

సం. భా, ఆర్మ 147- 14 

సీ, గరుసులు గడవంగ( గదరి యల్లల్లన, యెత్తుచు నెడముల నుత్త 

రించి, ఆర, 4-228 

ఎడ మేను దే. వి. 
వజ ఎలిముం . 

సీ ఎడ మేని నెత్తావి సుడియంగ6 బయెద, సగము దూలించి వై 

మగుడ దిగిచి, విరా, 2-64 

ఎడయగు దే. అ. (కిం (₹ఎడు . 

దూరమగు. 

,... చ జను లడయాటగాంచు నెటిసాలక, విరా. 2-247 
ఎడయాట దే. వి. 

సమీ పమునం దిరుగాడుట. 



1894 ఎడయిచ్చు, 

చం జను లడయాట గాంచు నెజీ సాలక. విరా. 2.947 

(ఇది పాశాంతరము) 

ఎడయిచ్చు దే, అ. [కిం 
1. గడువొన(గు, వ్యవధి యిచ్చు. 

ఉ. ..న్యాయుల్లము శంకితం బిగుచు నుండగ వేగిరపాటు మేలె నీ. 

వెల్ల నెటుంగు డిప్పు డెడయిచ్చుట యుక్తము నాకు. జూడగన్= 
ఉదోగ్ట. 1-166 

2. అవకాళ మొసగు. 

క, వగపునకెడ యీకుము 'నెవ్వగ( గుందిన మానవుండు వై రుల- 

చేతం,దెగుగాని తనదు కార్యము(, దగ వొనరింపంగ లేడు తగు 

నే వగవన్. (దోజం 2-857; ఆది. 6-144 

త్రి, తావెసంలగు, చోటిచ్చు. 

క, సీతయ్య ననుచు నల్లన, యాతని శయనమున కరిగి యతండెడ 

యీగా, నా తల్పంబున నొక "దెసం, (వీత వృాదయయొ శయిం 

చె బృథధ్వీనాథా, ఆను, 2-18 

ఎడయుడుగు దే. ఆ. కిం 

నడుమ విరమించు, వి శాంతి తీసికొను. 

వ. కీమజరాసంధు లెడయడుగక యొండొరులం బట్టియు గిట్ట యు. 

నడిచియుం బొడిచియు. చాశచియుం (దోచియు “మవోయుద్ధంబు 

సేయుచు, నభా, rae. 

ఎడరు దే. అ. కి. 

_ విలుగు, భగ్నమగు. 
“చం తడయక ఘోరదర్శన సుదర్శనపావకుచే దహింప(గా(బడి పర 

మేళ్వరోగళరపావకదగ్గ పుర తయాభథమై, యెడిరి ధరి[తీమీందం 
బడియం డి సొంభథక మంత సాల్వుండుం, బడ యె మదీయ -చ [క 

“వటుపొతరయంబున రెండు (వయ్యలై.. ఆర, 1-19% 

వి. 

1. భంగము, అవమానము, 



'ఎడలు 1885. 

చ ...మానినికిం దను(దాన కాచికో, లొదవిన చాన౭కేసి నభనొచ్చెము 

దకన( వాండునందనుల్ , ,బదికిరి గాక యయ్యెడరు రాచకొ 

మారుల కోర్చునట్టి దే ఉద్యో. 1.848. 

2. కీడు, వోని, 

క, ఈనలుపురుదక్క(గ మన,నేనల నొక్కౌరునికై నం జేడ్చడని 

భటుం, గానం జివి కెడరై నర బూని తల(గు నత(డచూవె పురుషుం 

డెందున్. విరా. £_231 

ఆ, పుతదార బంధుమి| త సకుండు రొంపి, బడిన గ జమునట్ట యె 

డరు నొందు, భోగజాలపరు(డు వాగురాజాల సం,పతిత మృగ 

రయువముల భంగి దలరు. శాంతి 6-918: 

తీ. యుక్త నమయము, అదను, తటి. 

ఆ. తఅ(ప( [గూరమతులు చార రామ్ట్రలు గడు నెగ్గు నేయ బాతు 

రెడరు వేచి. ఆర” 6.194 

4. ఆపద 

వ, ఇట్లు విరథుండును వికల వాసుండును నై విష్ణుండగు నన్నర 

నాథుడు వెడంగగుటం గటకటంబడి యాకంకటంబు నిమవృల౦బనుః 

బు ద్ధింబుచ్చివై చి యొండొక కవచంబు దొడి” నయ్యెడరు గనుం 
గొని శీీఘంబునం దశత్ర్రైనికో త్తములు చతురంగ బవాుబల౦బు, 

లతో గలిసి కవ్వడిం జుట్టుముట్టి . (దోణ. 8-209 

శ్లో. తం కృషచ్భామాపదం _పావ్తం దృష్ట్యా పరమధన్వినం, 

నమా వేతుః పరీప్పంతో ధనంజయ శ రార్చితమ్, 

నం, ఛా దోణ. 108_3% 

ఎడలు వి. ఎడ 

1. తావు, చోటు. 

వ తనయొద్దంగల యోధవీరు లెయ్యెడల లేమి చెల్లింబయినను 
మాకు చేదోడు ధరన్చంబు గలదు, ఉద్యో. 1.877 

వ, * మీరెల్లను వలయునెడల నిలిచి భీష్మునకు( గావలిగా వలయు. 

ధీవర. 1174. 



48856 ఎడల 

సీ, ఉన్నతంబులయి నెక లెక్కుచు. ఆరం 8.812 

తే నాలుగే నెడల మాతం గన్నదానం దృషప్తుండనై. యున్న మేలు. 

శాంతి 1-68 

క, నాయట్టువడిన యంగన లేయెడలం గలరె.. శాంతి. 1-68 

ఆం జఅములున్న యెడలు వెలయ(జూచి, యననువస్థలంబులని జను 

లెటు(గక, యుండునట్టుగా మయుండు సీస. సభాం 1-12 

ల, సమయము, 
లే. వజియ వావంగ! దనియయణగా విలువ వలయు, నెడల. గాళ్లుల ( 

జీతుల( దొడ ల (బట్టి, కడంగి యనువుగంజేసి [పొయ్యిడుదు. గాని, 

క _త్రిగొడ్డలి యడుగ నేం గ ట్రియలకు. , విరా. 1-78 

ఆ. అవులింత తుమ్ము వోనంబు నిష్ట్రీవ,నంబు గు న్హవర్తనములు గా(గ6 
జలుపవలయు నృపతి గొలువున్న యెడల జా,హిరములై న 

గెలని కెగ్గులగుట, వీరా, 1-187 

బళా. 

ఆధికము, 

క. దుర్దనునకు సంపద లెడలయ్యును నాతని, మొదలిటి సంపదలతో 

సమూలంబు చెడున్, సభా, 2.202 

ఎడల అవ్య. (దుత. ఎడ! 

ఆ. కథ జగ(త్పిసిద్ద గావున బూర్వప, ర్యార్థ యుక్రిసేయునట్టి యో 

డల్క యత్న మించుకంత యయినను వలవదు. విరా. 1-42 

క, శిలచేవ (మాను దెప్పగ, జలనిధిం గడవ దొరకొనిన చాడ్నునం 

వా తం,బులు గాని యడల చానం,బుల( బాషపము నిస్త నరించు 

బుద్ధి దల(చినన్స్, శాంతి, 1-880 

వొడల. (దోచు చే. స, క 

ఎడలించు, తొలగ ద్రోణ జ్రరిత్యుజించు.. 

శే మేలు గడువేగ చేయరు కాలపాళ, బద్దులై యేమరుటంశేసి పడ(తి 
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మనుజు,లింత యెటు(గుట నంసార మెడలం దోచు,నట్టి విను 
వుట( బుట్టించు నది హితంబు. ఆను ర్ర.2ళీ9 

_.ఎడలించు చే, న, కి. (౪ ఎడలు) ఎడల జేయు 

1, తొలంగించు ఊడ(దీయు. 

క బంధుళతంబులు శొర్యమ,దాంధమురై ళ_క్రిసంనదాభీలతమె, 
సింధుర సద్భాశత నున్నను, నంధుల నంధు లెడరించి చంపుదు 

రతనిన్, విరా, 1-325 

ఇట్లు త్తరుండు నమారూఢ శమీవృతుం డగుటయ నరదంబు పయి 

నిలుచుండి పాండవ మధ్యముండు "వేవేగ విడుపు మనవుడు నతండు 

నాయుధనంచయ బంధం బెడలించిన. విరా. 4-118 

. + .ధరగిత నయుండు దన నికేతనంబున కరిగి యచట నిఖిల పరి 

జనంబులుం దానును సన్నా వాంబు అలెడలించి శూన్యాకారులై 

యున్న సమయంబునం దమ్మునిడన కూరిమి నారం గూరిన వగ 

చెంవున భె ర్యంబు సొంపటి వివర వదనుం డగుచు నిటనియె. 
మాలా (ae) గ 

రోజ. 2.187 

2. త్యజించు, విడుచు. 

సీ, పన్నిన పగఅచె సనన్నాహమంతయు, నెడలించి నడచుట యెట్టు 

లెక్కా, థీష. 1-154 

తే. తాను (గోఛాదు లెడలించు(గాని ము క్రి, చెచ్చి యీదొక భంగి 
మ'_క్తికిం బథంబు,నగుట ననపాయమగు నుపాయం బనంగ, వలె 

నీ నేర్పు వీ రిందవంశవర్య, శాంతి, 5871 

శ, వదలు. 

సీ కీలుకా( జెడలింపం 7డసిన బొమ్మాల, చై. వడిం బటుతురంగ 

(వేజంబు. [దోణ, 3-62 

-ఎడలు దే, అ, కి. 

తొలంగు, 

సీ +=.దువద, తనయా సుభ దలు ధరన్చిజుం డనుజు లా,ళిళువు సంజిీ 

'వితు( "జేయకున్న = ఆ- (బదుక రన్వయమున కుదక పిండ (పదా, 
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నంబు లెడలు, ఆశ, 8.179 

చ. ఆలనత 'యొప్ప(గాం దరుణి యము నివల్లభు మోల నున్న నా, 

మిళత సుగంధ బంధురసమీర వళంబున. దూలి బాలపై , వలువెడ 

లన్ బయలృడియె వల్దకుచంబులు( గకయుగ్భైమున్, లలిత కృళో 

దరంబు( దరళ।| తివశీయుత రోమరాజియున్. ఆది. 4.కీరి 

2. పడలు, 

వ. పయింబడిన వీరులం గీలెడలిన జం | తతంబులుం బోలె నేలంగూల 

నేయుచు. భీమ. 8-187 

క, ఆరయ చెందును గౌరవ్క,భారం బెడలంగనీక పాతి వశాగ్ట,చార ము 
మై వర్షింతురు సై రం|ధీ జాతివారు సౌజన్యమునన్. 

విరా. 1-112 

శీ. తగ్గు జీణించు, నశించు. 

సీ "కాళ్ల యొప్పిద మాండుకట్టనుజ్ఞ గలము చేయంగ సంకుల బాహు: 

లంద మెడల, విరా, 1-228 

క, గురునలుక నాకు న(న్త్రృస్భురణ మెడ లనం[డు జనులు బొంకది, 

ఉద్యో, 2.266. 

క. దగ్గములై నట్టులు స్కమ్య గ్రైర్యము లెడలె మండె నాయుధ చయ 

మున్ విరా, ల 4.88; విరా. 5=£086; విరా, 1-294- 

4. విణుగు, తును(గు. 

సీ చాపము సిడమెడల "రెంట, నేసిన, భీమం 8.19- 

ల్, చెడు, 

క. ఆంబయు నట పాళ్వునికడ,కుం బోయిన నత(డు ఖీష్ముకొనిపోయిన 

దా,నిం బరచుం గై కొన ధ్యర్శంబే కన్యారత్య మెడలె మగువా" 

నీకున్. ఉదోర. 4-278: 

6, విభిన్న మగు. 

(థీమ్ముఃడు) క. కురువంశ మెడల వచ్చిన, నిరమోపాయమున. 
మగుడఎడ సెస్. i . | స్రీ 9-111 
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7. ఖిన్నా లిన మగు. 

క, నేనాసతిత్యమునకుం, బూని యొక(డు నడవకున్న ( బొడవడ(గ దె! 

యీ, నేనయని( గర్భ ధార వి,హీనంబగు కలము జలధి వెడలిన 

భంగిన్ . (దోణ,. 1.60,» 

8. వికలమగు, 

చ, తనువు ఘనా, స్త్రశ(న్ర్రములు ఆ (కిన నొప్పిని డప్పిపు క్రై న్మాశునము 

వళంబు గాకెడలె మాటల చందము చూడ మీరు డ,స్సినయటు. 

లున్న వారలు, శల్యం 2.83 

9. పగులు, ఖిన్నమగు. 

సీ, +..నృప విను కడవకు సారి, నమర మృత్తిక యిడునపుడు విరి' 
యుుటయు వరవార. బట్ట (గరాక చెడుటయు, వాని యె తడు. 

నెడ వ్రయ్యుటయును -తె- చెంత్తియికచోట డించిన నెడలుట. 

యును, నెండి యవియటయును నావమిడిన( బగిలి,పోవుటయు. 
వాడు జనులచే( బొలియుటయును గలుగు గతిమేనికెట్టును గలుగు 

కటు. ప్రీ. 1-84 

10. వృథయగు, వ్యర్థమగు. 

వ, ...అవ్వాలమూలు నమెయిన నమ్మైన విపషాదంబున వాను దేవుంా 

డు వానవి కిట్లనియె. 

క, మున్నెన్న(డు నివ్విధమేం, గన్నదిగా దముగ్రలెడలె గాండివములా,. 

వు న్నీ భుజముల శక్తియు, మిన్నకపోం జితమిది యమిత 

ధ్యంసీ. దోణ, 8.197” 

11. భేదమును బొందు, 

తే, ఈగి మన్నన6 గల(గంగనీక పొదిలి, యధికముగ గణముఖ్యుల ' 
నాదరించి, పనులు గొనువది తమలోన( బాయకుండ(, (బోవు, 

లెడలిన రాజ్యంబు పొలుపుదప్పు,. శాంతి. 8.40" 

12. చచ్చు. ో 

ఆ. గొడ్డు బడుగు. చెవులుగొంటుం (గే వెడలిన, దాని నెచ్చచేని 
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'నూనమైక, యట్టి దాని నొకట నాయానవడియన్న, డ్లాని నీరు 

గో పచాన విదులు. ఆను. 2-402 

'కం కడుంగూర్తు( గవ్వడికి న, యొ్యడలు గలుగ నేను (బదికియుండు 

దు(గా క్కక్కడి (బదుకు నాకు నాతం,జెడలిన నప్పార్జుంగాతు చెల్లి 

విధములన్, [దోణ. 2.349 

'సీ, శరణన్న (మొక్కిన? దురగాళి యెడలిన నొరుతోడం బోరుచు 

నున్న నెట్టి _ఆ- పగతునై_న( జంప(దగదు. శాంతి, 2-420 

న్ష8, ఏఘ్నమగు, భంగపడు. 

ఆ. వను గ ర్హననుట యొజు(గమి దాంగర్త,యేని నేమిఫలము నెడల 

కుండి, నఖిల కర్భములును నాచరించుచు నున్న,వా.డె కాన 

'క_ర్రగాండు దాను, శాంతి. 4-876 

శీ4 అయించు, వారించు. 

'క, అతని( బొెదువు సంకల్పం బతుల క్షూనంబు చాని నడచును విజ్హాం 

నిత. దదృలము( బురువబేేహితనుం గాలంబు వరున నెడలం 

జేయున్. శాంతి. 6.786 

KD [క 

విడుచు. 
+. ఉద్యద్వి[కములై న యీ (దుపద మత్ఫ(ో్యర్యిపతుల్ నిన్ను సం, 

వద్యోగోజ్జ ఇలు జేయ(బూని కడంకం [వాణంబు లీ నున్న నిట్లు 

దో్యోగం జెడలంగ నేమిటికి నీ కుర్విళ. భీష్మం 2-18 

"3, క్రియ లవాంకారమున, గల్లు (గియలవలన, చేవానంబంధ మెడ 

లక తిరుగవలయు. శాంతి. 4-291 

క, 4 ఆ తండబుమెడలక మటియు నేనె నధికగయమునన్. 

ఖీష్మ. 2.806 

ల. ఈ 464 మాతలి తోద మెడలి ధరణింబడియె, ఆర. 4-68 

ఎడసేయు డే. అ. కిం 

డొ పే శాగొవర్తించు అఅన్యము చేయం 
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(కీచకుడు నుదేష్ట్ణతో) 

ఉ. బుద్దులు సెప్పు ఇల్ల నటుపో విడు మెమ్మెయినైన సౌఖ్య సం,సిద్రి, 

యొనర్చు నాకు 'నెడ నేసిన. చాపము రూపుమావు నా. వృద్దియ 

కోరుదేని నవి వేకివి నీవని నన్ను నిట్లసంబద్దము లైన వాక్య 

ములు పల్కక వే పిలిపింవు కోమరిన్. విరా. 2=76- 

క. కొడుకుల నిందఅ గిల్లడ, యిడి పరలోకమున కరిగ నెడసేయక 

యి,ప్పుడ ఖీరల గురు వృద్ధుల, కడకుం గొనిపోనపలయు గజ 

పురమునకున్ . ఆది, 5-145 

వ. పుత్త) మిత బాంధవ బలనంవన్ను డైన _దువదు నొద్ద( బాండవు. 

లుండు వారైన వారలం గృన బల దేవులు యదువృష్టి భోజాంధక 

నర్గంబులతో వచ్చి కూడిన నెవ్వరు సాధింప నోవరు గావున నెడ 

సేంరుక [దుపదుండు పాండవుల విడుచునట్టుగా భీదింతము. 

ఆది, 8-22. 

2 తప్పించుకొను. 

వః సత్చా్యత చొన్మకియ నిర్వర్తించి తతృలంబు మున్ను దనకు 

గోదాన ఫలంబిచ్చిన యతని కిచ్చు వాండయిన నతండును గొను. 
వా(డయి యుండి కొనక యెడ నేసీ తిరుగందిరుగ. 

శాంతి. 4.156. 

శే. అమరి యున్నాండడనా బారి కగ్గమెతి, పడుదు గాకింక నీకు 

నెక్కుడకు( బోవ, ఎచ్చు ననవుడు నిదియేల వెచ్చు పెరిగి, 

యాల మెడ నేసి యనిలజ (పేల దిట్లు, ళల. 2._.246- 

సం (కిం | 

8, పరిత్యజించు, 

క. తమియింన వలయు నొక డెటుంగమి నీమే నన్న నంత( గటకటం 

బడి భ్యూరమణుని కార్యస్థితి చిత్తములం చెడసేయన ట్టి తరమే 

మీరల్. ఆక్ విరా, 4.226. 

4 ఉచెతీంచు. 

ఆ, ఏల వృద్ధ రాజు లెడ సేసిరో పార్టు, నరిగి శెడక మనము నరిగి. 

యతని, 'యున్నచోన పీతి నుండద _ మిందుండ్క నేల యమచు( 



L842 ఎడసొచ్చు 

జారులల్ల. దెరళి. ఆది. 6:142 

5. |తోసిపుచ్చు, తీరస్మరించు, 

వ కావున నిక్మార్యం బెడ సేయక యొక్క-రుం బనుపవలయు. 

ఉద్యో. 1-20 

చ. కురువంశ వర్య నీ,ీవలుగక విను కుక్కలకు నావనథంబు 

(తివిష్టపంబునం, గలుగునె నీకు నిష్టరత గల్లదు దీని. బరిత్య 

జించినం, జలము కొనంగ నేల శుథ సంగమనం బెడ సేత గృత్య'మే. 

మవో. 1-54 

ఎడసొచ్చు దే. అ, కి, 

1. బాగగు, ఆలస్యమగు. 

ఉఊ* వీనుల దియ్య మెక్క_ మును విన్కి( బరన్నర రాగవృ త్తిలో, 

నూనిన( జాచు వేడుకల నువ్విళశులూరెడు నెమ్మనంబు ల,చ్చో 

నొక యింత నేపు నెడసొచ్చుట కోర్వక యుండ నున్న యుమ్మా 

నినియుం గుమారుండును మారవి కారము లంకురింప(గన్. 

విరా. 5.398 

“కి, అడ్డవడు, అడ్డము వచ్చు. 

వం అప్పాంచాలనూనుండు నురనదీనూను మార్కొనుటయు మద 

నాథుం డెడసొచ్చి మవోనలా స్త్రంబు (పయోగి ంచిన. 

భీష్మ. $-55 

క. అని మామ! బలుకు పలుకులు, విని యశ్వత్థామ కోధ వివశుండయి 

(గంక్కున వాలువెటికికొని కర్ణుని చెనకుం గవియ భూవరుండెడ 

సొచ్చెన్. [దోణం 5.106 

ఆ, నృపతి తోడ( గూడి కృపు(డును నెడసొచ్చె, [(దోణ. 5-107 

ఎడు ఆప. 

తద్దర్మాద్యర్థములందు (పథమైకవచన ను వర్గకము పరమైనపుడు 

ఆగముముగను, తృవర్గ కార్భ మునందు (పత్యయముగను వచ్చును, 

1, వర్తమాన కాలమును దెలుపును, 

కం ఇిగ్గజములు మిన్నకయున్ను (మొగ్గెడు నుత్తమ తురంగములు 



ఎడ 1848 
డ 

రాప్పజలం, బగ్గలము విడుచుచున్నవి, త గైడు( గారణము లేక 

తడబడి పడగన్. విరా. 4-87 

వీ. ఆాచ్చీల్యమును చెల్పును. 

క, కడు ననుర క్రియు చేర్చును, గడంకయు. గలవారి నుఅక కడన(గ 

నెగ్గుల్, నొడివెడు వివేః శూన్యుల, కడ నుండెడు నంతకంశె 

గష్ట్రము గలదే. ఆది. 3-149 

శ్రీం భవష్యత్కా అమును "దెలువును, 

వ. == నాగముఖ్యులనెర్లి -వానుకి చెలియలై న జర త్కారువువకు జర 

త్కారుండను ముపోమునికిం బు క్లైడు వాండధిక తే జసు యా స్రీ 

కుండను మహాముని జనమేజయ సమారబ్ధ సర్పకుల |ప్రళయంబు 

వలన రశ&ించును; ఆది, 2.13” 

“ఉ, భూత కాలమును చెల్చును, 

సీ కరు/ల [దుంచెడ. వేళ గిరుల దునాన్రిడు సం్క కందను ౨_వడి గాన 

వచ్చు శల్య. 1-282 

క, తడఖడబడియెడు రవమును, బడి కాలెడు రవము. గాలి సలు 

'దెజింగుల చవ,స్సెడు రవమును దిగ్యలయము, గడుగొని 

(మోయించె నురగ కాయోళ్ధిత మె. ఆది. 2-215 

(దు. 

ల్, ఆళీశ్ళాప నం పార్ధనములందు (కియా (పతగ్యయములకు వచ్చు ఆదే 

శము. దీనికి ఆచ్చుపరమైనచో “మ వచ్చును. ఆశీన్సునకు, 

క, ,...యయాతికి నీకును నయిన యీ వివాహామునం దపకమ 

దోషంబు లేకుండెడు మని వరంబిచ్చి, ఆది, 8.169 

శెవమునకు, 

క పతిహీనలై న భామిను, లతి ధనవతులయ్యు. గులజలయ్యుును 

ననలంకృతి లయ్యెడు మాంగల్య రృపాత లయ్యెడు. గ్భపణా 

వృత్తి నిబిమొదలుగాన్ ఆది, 4-229 

ఎడ్ల ఎడ(ద 

వాదయము, 
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క, వికచ ముఖుడగుచు శా[తవ్కులకు హితులగునట్టి వోరలం గని 

భూపా, లకు. డెడ్డ క_శ్రారయు నాలుక బిల్లమునై. మనంబులుం 

గన వలయున్. శాంతి. 8-268; శాంతి. 6.835 

త, వీడు దనకంళు! (కాజ్జుండు లేండుజగ తి నెందుకని నంత తము 

దానెడ్డ( దలంచు6, చాన నిట్ట యొ్యునంచు (వేకా నిరూఢ,మిద్ధి 

నరుగు చునుం జె నస్వృురువ వరుండు. మనో. 1-$6 - 

ఎడ్డ ఎడ(ద 

వాంయము. 

ఉ. వనొక పొపళావమును నెడ్డ( దలంపకయుండు నట్లుగా, 

ఆర. 2-216 - 

ఎత్రించికొనిపోవు డే స (కి. (౪ఎత్తు) 
మోయించుకోని బోవు, 

వ, ఆచిర కాలంబునకు విమండు వివాగపతిం బు తెంచి యొత్తించి. 

కొనిపోయి. శాంతి. 6-874. 

ఎత్తించు దే, స. [కి (ఎత్తు) 
1. వై కిలేవదీయించు (పతాకము మొ) పైకి నెగురం కేయు. 

వ, నన్నావా సౌందర్యము నొంది శాలధ్యజం బె_తించి మఅసె, 

విరా. 4-287; శల్య, i.193-- 

2, నాటించు. (డేరాలు మొ వేయించు. 

వ. ...విశాల రమలీయంబై న బహిరంగణంబునం బటకుటీరం బెత్తించి: 

విడీసిం ఉద్యో. 3-147 

ఎత్తికొను గే. అ. కి. (4/ ఎత్తు) 

పూస, సిద్ధపడు, యత్నించు. 
"బే, ఇంత పాపంబు “నీయంగ నె త్తికొందు, మయ్య రాజన్టలోభంబున ' 

నఖిళబంధు, జనుల వధియింపం దొరంగితి మని రథంబుు మీద 

గూర్చుండ( ఐడియె. జేయూదికొనముచుం భీమ్మ. 1-188 

sea 

నం. భాం ఖీష్మ, 1-45= 
“ఇ” ఆహో బత మవాక్సాపం కర్తుం వ్యవసి కా వయమ్” = 



ఎ త్తికొను 1846. 

ఆ. ఎటికషు(డై న నిటి పాపమువేయ, చె త్రికొనుచె ధరణి నీవుదక్క 
(a) లి a. ర్త వాణీ - 

ఆర 6 252" 

స. (క. 

కేం 

2, 

5) 

(గహించ్వు పట్టక ను, 

క, వేలొక్క విల్లె త్రికొని విరా 6-108: 

ఆ ఆనుళ గ్భ్మ తేరి యందున్న థునగదా, దండ మె త్తికొని యుదగ' 

వృత్తి, జరఠ దేవు. డయ్యు. దరుజఖవయస్కున, ట్రవని కుటికి' 

పోయి యతని (వేసె. విరా. 8-217 

వహించు, (మోయు, 

గీ, వాయు వేగంబుకై న తద్వావానముల, భీష్మ తేరె_త్రికొని పాఠ 
బృథివి య దువ. థీష్మ. 2-52. 

(భీము+డు ఘటోత్కచునితో) 

తే, అబల యిది భవనాగైత నిత్యాధ్యగమన, ఖిన్నయెకది గజరాజ! 

ఖేలగమన, దీని నీ వె_త్తికొని చనుదెష్ము మా స్కమీపమున నని 

సుతు నియమిందె నపుడు, ఆర. తి-806. 

వ. వాండు బితృవచన చోదితుండై యిమ్మార్గం బతిపరువ.శిలా విమ. 

మంటు వాదచారుల కగమ్యంబు గావున మిమ్మందడణ నె ల్రికౌని 

య)|శమంబున నరిగాదనని ధొమ్య పారిడవ _బెొపదులం దా- 

నెత్తుకొని _బావ్శాణుల చనెత్తికొనం దన రాత బలంబులఎ 

బంచె. ఆర, ౪. $07 

* నెత్తి బుజములు మొదలగు వాని మీ(ద( బెట్టుకొను. 

క. మహాసీయ బవాళ పూజా, సహితంబుగ భోజనంబు సంత్భ ప్రిగ, 

న,మృ్మహితాత్ముండ నడవి ద్కుర్యవాభారముగా(గం గనక రాళియు. 

మణులున్. 

చ, కుడిచిన పళ్ళిరంబున నకుంకిశ వర్ష ముతోడ నిచ్చినం, గడుముద. 

మంది యె త్రికొని గాఢభరంబునం మార్చిమోవ(గా, మెడయును. 

వీ(వు మూ(పులును మిక్కిల శొవ్యుకం గొంకువోవ సనెక్కండు. 
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వె; నేగు-దెంచెంగని కొక్కెర సమ్ముదమంద మబ్దికిన్, ' 
శాంతి. 3-491; 495 

4, చేతులతో. దీసికొను, చేతులలోనికి. దీసికొను 

వ. అని యంత నిలువని వలవంత “పెంవున అాలళవంబు నె త్రికొని 
య: కతలంబున నిడికొని తచాననం జాలోకించి అళ్వ, 3-188 

వ వ్యజ ఘనఘటిత శరీరుండై యిక్కుమారుండు మేరుగిరి ళృ-గం 

బుషల లోలె నాకె ్తత్తికొన నశక్య్థ'డయె్య నభా 1-151 

సీ ...ఆకిఖరి సశరు-లే-వల్లరీ గు౯కమ గ నువర్శమయక, వెలు.గ 

బాలు! డ వెలా నప్వీర గర్భా, మచ్చటికి వచ్చి కి తిక లార్వు 

రును మృదేయ పు త్తరికు( డనుచు నె వ్రికొని రనఘ. 

వ. ఇ తెలు గుంగున నొక్కుట నె తికొనుటయు నక్కు.మ్మ్కరుండును 

షయింభఖు డై యొక్క పెట్ట సకలకృ త్రి కా స్తన్గవానం అాచరించె 

ఆను, 8.1£0-_161; ఆది 4-47 

చ్ చంక. బెట్టకొను, 

వ. ఆస్ చాసి నతి ప్రీతిం బూజించి కొడుకు నె తికొని 'దేవీద్వ్యయంబు 

నకు నిచ్చి జరయను రాతసిచేక నంధింపంబడిన వాండు గావున 

జ రానంధు.డను పేరిడిం నభా. 1-168 

వ. అబ్బాలకు రోదనధ్యని వీని యంతిఫురంబున -నున్న ముదుంలి 

యవ్య లెల్ల  ఒఖితె చి మవోవార్డ ౯బుతో వాని నె_త్తికొనిరి. 

6 చాచికొను ఆపవారించు దొంగిలించుం 

లయ గాహి *- తంతులగు దుర్వుచన, వృతుఐను నొ. డొరుల నె త్తికొని 

మాంవం, బ త్రి తీనుటన్. (క్రీ 2.8 

క. ఆయనుర నన్ను నూకేళ,మె య ప్పుడ యెతికొని రయ:బున 

జనురోర్, ఆది. 1-193 

చ.చ్చికోలు దే; వి. (4/ఎత్తికొను).. 

1. పూక: _పయగ్నము, 



చి _.శినడుగులనుండు i837 

వ ఇట్లు పీతామహు 'నెత్తికోలునకుర జి త్తంబు వికసిల్ల ననుజ సహితం 
బుగా సితనిం బరి వేస్టించి, ఖీమ్మ. 1-108 

క, తరతరమ | పజల దునిమెండు, నరునప్పటి యెత్తి కోలునకు సుర 
విద్యా,ధరఖేచరులును ఖీతీం బొరసిరి తమదెసకు నేమి పుట్టునొ 

యనుచున్, (ఇట 'విజృంభణము” అని భావము) విరా. 5.64 

5, సంకల్పము, ఇచ్చ, 

ఉ. ౨.4గద పండువువేయంగోరు నౌ, దయ్యపు నెత్తికోలు దుది చా 
కుట గాదె భుజంగ భంజనా. ఉద్యో, 8_.67 

క, వదివేలం జంప(గా సో,పుదు నేనను సె క్రికోలు పుట్టిన యర సీ, 

పదునోక? డకోహీణులనుు జదురున నడిపింతు చెదిరి నై న్యము 

గలతున్ ఉద్యో. 4-406 

వ. అలసి డస్సి యెప్పుడెని మీర లడ్డమాడుదు రప్పుడ శపింతు నిట్టిద 

నా యె త్తికోలు. ఆను; క-క్రీతి1 

శీ. పొందుట. 

ఉ. =..నీ, కీసర మెట్టికోల్ గటిసి యిప్పుడు కార్యము దప్ప(జూచు 

నీ వారలు ముట్టవచ్చిన నవశ్యము నంతేకు జాలరుంజుమీ, 

ఉద్యో, 3-885 

ఎత్తిచను దే, అ. కి. ( 4/ఎత్తు) . 

దండయా[తకు6 బోవు. 

సీ. చిగురులతో సంధినేసి యంబుజముల, వై కెత్తి చనునట్టి ' పదతేల 
ములు. విరా, 2.67 

ఏ తినడుగులనుండు దే. జాతీ, (౪ ఎత్తు) 

ఎత్తిన పాదములనుండి, ముని | వేళ్ళమీద నిలంచు (|వయాణమునకు 

సంసిద్ధముగా నుండు) 

తే, గొంతి కోండ డు కెల్లను గురువరేణ్య, యెత్తి నడుగుల నున్న 

వారత్తపస్వి నీవరిష్థ దర్శింపంగ( భోవయగోరి, యనియె నట్టు 

లయ్యిరువురు నాడుటయును., ౯ ఆ([ళం 2-25 



1846 ఎ తిపటుః 
అం ర 

శో. అగపాద స్థితం చేమం విద్ధి రాజన్ వధూజన మ్. 

నం.కా. ఆశ, 24.17 

ఎత్తిపట్టు చే, న న, కి, (V ఎత్తు) 

(కింద దగులకుండులాగున వక త్తియుంచు. 

క. పార్థం డట్ల చేయుదునని గాండివంబు పుచ్చుకొని మజియు ననుజ్ఞ 

గొని మూ:ఃడు వాలమ్ము లభిమం (తించి చెడతల(దా(కి యె త్తి. 

పట్టుకొని పుంఖంబులు భూమి మోచినిలుచునట్టుగా చేసినం దాత 

ీతుండై., . భీష ర. 8.432: 

ఎక్తివెట్టు చే, న, (క్రి, (ఎత్తు) చెప్పిపొడుచు 
తె. . ..అబ్బ్భంగి(. బల్కితి ముకుందు తోడనేను మీ శెమ్మెయి రూఢి 

కెక్కి, 'వెలు(గ6 గోరుట కతమున6 దలచి చాని,ననిలనుతుండ తి" 

వెె నెమన(గ౭ గలదు. ఆ. 1.168 

ఎత్తీపోవు చే, అ. కి, (౪ ఎత్తు) 

దండు వెడలు, యుద్ధమున కరుగు, 

వ. ఆతనిపయి నె తిపోయి గోధనంజుల (గహీంచిన., విరా, 8-117" 

ఎల్లివచ్చు దే. అ. [కి (4/ఎత్తు) 
తే సట్రి యీతని( జెజంబెట్టి పాండవులకు దిగులు పుట్టి ంళ మంతట. 

దెగక యి, వచ్చి శేసి యు నిర్జింపవచ్చు, ఉద్యో. 8-891. 

ఎ్తివిడియు చే, అ. |కి. (ఎత్తు) దండెత్తి చనుబెంచు 

దండు దిగు, యుద్ధమునకు సిద్దపడు. 

తే. ఎత్తి విడిసిన వారని యెల్లత పు తాండవులమీ(ద( బెట్టిన 

(బదుకు గలదె, ఉద్యో, 9-869 

ఎర్తివెచు డే, న. కకి, (ఎత్తు) 

సెకెరి త్రి [కింద బడ వై చుం 

అ. కచ్చయమరంబటి కాళ్ళును శేతులు, (వేల నుత్తగజము లీద 

మెఅయ, ముస్టిలలుపు నెజయ ముక్కున వాతను, ెత్తురొలుక 

మల్లు నె_తివై శె, విరా. 2-17 



ఎత్తు 1849 

ఎత్తిచె(సెప్పు దే. స. [కి (ఎత్తు) 
ఉద్దాటించు, వెల్లడిచేని చెప్పు. 

వ, ...పాండ వా గజుండు వాని (పతిక్ఞావచనంబు లెతి చెప్పి మొగ 

మోడ కదలిన, థీ, లి. 55 

ఎత్తు దా అ, కి, 

1. కలుగు, 

సీ, కొలువులోపల నిన్న కోపమశై తిం దలంపక నిలిచిన ఛై_ర్య 

మహేమ, విరా. 2-860 

మ, అతులై శ్వర్య విభూతినొవ్పు భవదీయంళై న రూపంబు సూ,చు 

తలం వె ్తెడు( బోలునేని దయ( జతుః (పీతి. గావింప వే. 

థీవ్మ. 1-206 

క. అడుకులు దిన్నట్లగునే, కడువునం గుమైత్తీనపుడు. |దోణ, 4-89 

క, కౌరవులు సేయు నవమతి, కారణముగ. గోపమెతుం గర్జుని 

వదవాం, భోరువాముం గను(గొన శమ,మారున్ వావళము గౌళ 

యంతన బుద్దిన్ . శాంతి. 1-18 

2. (పోరుటకు) పూను, కడగు, 

క, నీ యనుజులు దివిజులకు న, జేయులు ధృత రాష్ట్రసుతుల "జెటుచుట 

(వేగే, తోయజ నాళము గజము లీలాయత్తము గాదె యెత్తు 

మావావమునకున్, ఉదోగ. 4.112 

శి, దండెత్తు పోరుటశై ఖయలుదేజు. 

ఉ. కౌరవసేన గాదు (తిజగంబు.లు నొక్కట యెత్తి వచ్చినం, దేరు 

బృవాన్నలా వళగతిం జదియించిన గెల్యవచ్చు. విరా. 4-22 

క, బలవంతు(డు వై 3 త్తిన, బలహీను(డు ధనముగోలుపడిన యతడు 
|ము,చ్చిల 'వేచువాండు(6 గామా.కుల చిత్తుండు నిద్రలేక కుందుదు 

రధిపా. ఉదోో. 2--21 

లే, ఎవ్వరి! గొని యతండు, కౌరవులమీ(ద చెత్తి రాగలుగువా(డు. 

ఉద్యో. 2.1683 



1850 ఎత్తు 

సీ, వానయు సీతును వర్ణించి మండు వేనవి గాక మున్న సస్యములపంట,. 

లొద వెడు తటి నెత్తునది శ |తుపయి. శాంతి, 8-8: 

4. అతిశయించు, ఎక్కువద్తు. 

క. దవ్వున విజిగిన( బౌరుల్కు నవ్వుదురణు మేలుమేలు నను నాంగకు. 

నీ, [కొవ్వజుగ దేని. దలపడు, మెవ్విధి జనితేని ననుచు నె_్లిన 
ఫీతిన్. విరా. 4-11 

. ఉ, ఎ క్రీన వేడ్క( గంధరమ్హ లె తి మొగంబులు సా(చి...చిత్తజు కే? 
చేల విలసిల్లుతు జక్క_వదోయి వేకువన్, ఉద్యో. 2-109 

స కి. 

1. లేవదీ/యు, చె కిదీయ్డు. 

క, ఆన్ని మనమున దలపోయుచు., దనతమ్ముని నల్ల నె_తి దందడి: 

దొరంగంజను క్లెంచు న|కుపూరము, కనుం/గవలో మిలగికొను 

చుం గామిని పలి*న్, విరా. 2.179 

క "ెనురొంపిలోపలను (మింగిన ధేనువు నెత్తుపోలికిని. 

, శల్య. 1158 

ఉ. పంవిన ళోళకఖారమున (వాణవి మోక్షము గోరి కంఠదే,శంబున 

రాయి గట్టికొని సననినాథుండు నిళ్చిశాత్ముడై, యంబుధి( 

జొచ్చినం గడు శ్రయంపడి వార్చి లసత్తురంగ వా, నంబుల నెత్తి 

"వెళ. రనసై కతతీరమ ౮కేర నమ్మునిన్, 

| ఆది, 7-119; విరా. 4-174. 

2. ఉన్నమితము చేయు, ఊర్బ్వముణా నుండునట్లు జేయు. 

వం తమ కందువలు రోసి యెత్తిన మెడలును, విరా, 2--240' 

క, వాయముల( బూన్పుము రథమున, రయమున స్నిడమెత్తుము, 

ష్ షరా, 6_4కీ 

ఉ. ఎక వేద్య. కణము తతి మొగంల్లులు స్పాచి ... జక్కవ. 
_ . దోయి వేకువన్. ఉద్యో. 2.1093 విరా. 6-82 

8. వేరి ని క మర్ణ నుర్ల్చు.,. 
ప్యుత యితడు నాతల బెద్ద మో. పెత్తి నమ్మియున్న్మ 



ఎత్తు 1951 
ర్రుట్టిచోట, |గంద్దుఫేయ నాకు! గాదని చై రించి, యున్న 

(బతికి తింక నూరకుండు. ఉద్యో. 4-251 

శో సమ. ద్యతోయష్ ఖారో మే సమహీన్ సాగరోపమః 

సం, భాం ఉద్మో, 1687-80 

4, (అర్హ [ము, వావిక్సు మొదలగు వానిని) తిచ్చు, సమర్పించు. 

ర్ల అమ్మం తము దశదగు వ్యావ.యమ గిన నక్కున్య నిలిపి యాది 

తున క,ర్రమ్మె తి నాకు నిమి [పయనము శన నీయట్టి కొడుకు 

నంద. జమి, తా. ఆది, వ్. 9 

వ దిన్న ధిమణు-డగు ధిషణ్లు-డ) గన్నీ రొబక నన్నధపతితోం 
నక యె తిక పురోడాశ 'ఇాగంటబ్లు విమ్షు “డెల్ల వేలు వులుంఖోలా 

న్లాకు దగ్శవ గ్లోచరుండై కొనక యదర్భక్యు-డై కొనియె. 

కారి 6.364 

5 ఇచ్చు. ఒపయు. 

ఆ శ్లట్టి యపసరమున నమ్మ్మహీ పతి నన్ను, దలంచె నప్పుడే బల 

విరోధ్గి, మద్ది నిరోధ ముడిపి మసలక వచ్చి య,బ్బాలు (పాణ, 

మెతి [ప్రమద మెసంగ. శాంతీ 1.271 

6. చావు మొదలగు వాన్ని నుండి ఉద్దరించు, శ్హీజ్చీవింప6 జేయు, 

క, ౨౨. విగతానులం దన, మృదు వచన (పళ్న మను నమృతమున 

నెశెన్. ఆరి. 6.262 

7. మోయు, వహించు. 

వ. ,.. కృష్ణునిచేనన్న నర్జుని పనపునం గనకరత్నమయంబగు నతని, 
పాదపీఠం బతండు ( వేల్చిన కాళ్లు దిగిచికొన నద్దణు ముద్దియ, 

ల: దె య 

లెతి తెచ్చి నాకుం బెట్టిన నేనును చానిం గరతలంబున నంటుచు, 
ధరణీతలంబున గూర్చుండి, ఉదోోం వ్... 1 21 

రి. తీసికొను, [గహించుం 

సీ ఘన శరాసననము. (దిఖండ౦లుగా 6 చెసి, వారాచ మొక్మటి 

వాశ్సై మేన, వేలొక విల్లె త్తి వెస ఐదునాలుగు, శాత కాణముల 



. 1862 ఎత్తు 
చా_చాల సుతుడు గలశజునేసె. ఫీవ్మ. 1-256 

చ. ...విషమెత్తి (కోలి యదియంగము నారట వెట్ట నన్యులం గినిసిన 
యట్ల, దో. 4-207 

కి చేత (బట్టుకొను, కై కోను. 

వ. ఆంవికేయుండు (పసన్నవదనుండగుచుం (బతి స్టితంబులయిన కల 

శ, బులలో నుజ్జ్వలం ఖగు నొక్కటి భామ్యుం డంది యీనెతియా 

భూపో త్తము నఖిచేకి చె శాంతి. 1-876 

10, చేతులతోంబట్టి వెకి లేవందీయు. 

సీ. అనియె నప్పుడు పరమామ్షాదమున( జను బెంచి గంధర్వులు దేవ 

మునులు, మరుదళశ్వి వసువులు మహితాదరంబున, ధర్య్మండు 

నిర్యదుండు( చారు నమ్మ 3వోత్ముని నెతి రథారూఢుంగా. జేసి 
మవో. 67 

11. వూను, వహించు. 

ఆ కారణంబు లేక కౌంశేయులకు బాల్య, మాది గాంగ గీడ యాద 

రింతు, పుణ్యపరులు దోడం బుట్టువు లార్యులు, వైర మెత్త 

దగునె వారి తోడ. - .. ఉద్యో, 8-22 

ఉ, ... ఆతం (భీము(డు) డలుక నెతిక యాగద శకాలదండ ము, 

ధ్రామ విలాను(డై కురుకదంబమ. లో వివారింపకుండునే, 

ఉద్యో. 2.185 

సీ. ... తారతమ్యముల్, వెరవునం బరికించి వేర మె త్వ, వలయుట 

నెణీ" ల్లి పలుకక యుండంగం దగుట యూహించు టుత్తమంబు. 

అశ. 1-78; ఉద్యో 2-69; ఉద్యో, 2-218 

12, సంకల్పించు, తరచు. 
సీ. ... తద్యిపుల గుణోన్నతి నై (పక, దుర్యోధనుండు దుష్కార్య 

మెత్తి - ఆ - దుర్శయమున శకుని కర్మ దుళ్ళాననుల్, గజప( 
చాండవులకు నజయ చేయ గడా. ఆది. 3-12 

. 1. చెట్టు, (తినపించు.) & 

వ. శజ్ఞులైన పరిచారకు అత్తు రంగంబుల నీరికిందిగిచి ఖాణంలె త్తి 

॥ 



ఎత్తు 1858 

లడవి. [దోణ 8.305 

ళో పీతోపవృత్రాన్ స్నా తాంశ్చ జగ్జాన్నాన్ నమలంకృతాన్ . 

సం. వ (దోణ 112.56 

44, పట్టి తీసికొని పోవు. 

సీ ఘర కాయ జవ సత్త గజ కచ్చపముల నొ, క్కెత్తున లీలమై 

నెళ్ళె నిత, ఆను, 1-270 

15. అపవారించు, 

తే కామ రనమన నతి శృషు(డై మనుష్యుల డర్ధ తృషా పరీ 
Ca కా (0 అ Ar) 

తాంతరంగు(డై న, గొతియ నడవిలోొ నెశెడు కోలుపులియుం 

బోలె మృత్యు వాతనిం గొనిపోవు దేవి. 

ఆను ర్.?865; శాంతి, 6-229 

16. (కంఠన్వరము) హెచ్చు చేయు (ఈ యర్ధ్థమున ఎలు,గు, గొంతు 

మున్నగు శబ్దములతోనే కూడి యుండును.) 

క, అ త్తణజీ నీతనయుం జెలుుగ త్తి రథికవరులతోడ నిట్లను. 

17, (దీపము మొనలగు వానిని) వెలిగించు. 
\ 

సీ దివియలో (బతు (బువ్వు దివియ యెొత్రికవారి. జాపంబు వొం 

దునే. ఆను 5-58 

18. పయోగింవ నుడ మిం చు 

క, గురుసుతుండు ఖీమునకు నై ,వరమా(న్హ్రం జెశ్తె. అళ్వ, 5-172 

19 తూచు, 

శే ధనము కలిమియు లేమియు( (చాసునందు, నిలిపి యెత్తంగ ములు 

నూ వె నిర్ణనత్వ, మెక్కుడై_ దాని దిక్కున నెట్టులన్న, 

| శాంతిం 4-83 

ళో, ఆకించ న్యం చ రాజ్యంచ తులయా సమతోలయన్. 

నం, భా శాంతి 176-10 

20 (భిక్ష) యాచించు, అడుగు, 

తే, తగు వేళ, బర్జశాలలకు నరిగి, యెత్తగా భిక్ష. శాంతి, 1-668 



1884 ఎత్తుడెంచు' 
బి, 

1. మాటు, తడవ, పర్యాయము (ఈ యర్థము “లక్క”. శబ్ద పూర్వకము 
గనే యుండున్లు,) 

ఆ, ఇట్లు దణిమెనేవి నిష్పడ యాత. డి, ద్దిక్కువారి నెల్ల నొక్క యొత్తు' 
గాగ బిలుకుమార్చు. దోణ. 5-196 

వ, దుశ్శాసన దు[వ్చవా దుర్ముఖ వివింశతి వికర్ణ చిత నేనాదులగు 

నీ కొడుకు లొకండొకండ జగంబు లెల్ల జయింప జాలుదు రందలు 

నొక్క మొగంజై [తోచి నడచిన సవ్యసాచి నొక్కరునిన కాదు 

పాండవుల నెల నొ క్కెత్తునవై చి కొననోపుదురు. ఉద్యోన్ట. 2-282 

సీ, ఘవకాయ జవస_త్త్య గజకచ్ళపముల వొ,"క్మై-త్తున లీలమె నెడ్తె 
నిత. ఆను, 1-270 

2. పన్నుగడ, ఎన్నిక్క యు కి. 

ఉం ఎత్తున గొందు. గౌరవుల వెల్లను మార్కొనిలేని గోవులం, దెత్తు 

మువూూ_ర్తమా్యతమున, చూ. ఎత్తున.గొను. విరా 4.9 

వ దివిజ దానవ గంధ ర్వాది సమ_న్హ భూతంబులు నాతోడి యెత్తు 

రాకుండెడినట్టి దోర్వీర్యంబున వెలసి వర్తిల్లుదు. 

ట్లో, దేవ దానవ గంధర్వ మనువ్య పత గోరా! 

ననమా మమవీర్యన్య శ తాంశేనాపీ పిండి తాః 
నం. భా. సౌష్రి, 1217 

రక. ఈ యున్న రాజులందలు, వాయుసుతున కొక్క యెత్తు. 

స ఉట్యో, 8-887, అను. 2-8" 

వేప్తుదెంచు శే అ క్ర. (/క్తు) 
..- దగ్గి శీ వచ్చు. 

వ (దుపదుపయి వెత్తుచెంచిన (ద్రుపదుబ్రడును భీతుండై. (వావాత్తి? 

నే మటుస్మనొచ్ల్మె, re ఫై ఆది. 7-191 



ఎ "తెల £8b5- 

ఎత్తున (గొను దే, సం కి. 

చదరంగములో( గాయనడపుట యెత్తనజడును. అట్రి యెత్తుల' 

చేశ సే ఇ యాటలళో జయమ్ము కలుగును, అటులనే చదరంగములో నెత్తు. 
వేయటకు( జూపునట్టి యుక్తి (జూపి ( కౌరవుల నెల్ల) తన వశమునేసి. 

కొందుకని యుత్తరుని వచనము, 

ఉ. ఎత్తునం గొందు( గౌరవుల చెల్లను మార్కొనిశేని గోవులం, దెత్తు. 

ముహూర్త మా|తమున. విరా. 4-9" 

(ఎతెల్క ఎ_త్తల, ఎత్తుర ఎత్తెర, ఎత్తఠ, ఇళ్తెర) అనునవి పాశాంతరములు 

ఎతులువటు దే. స, కిం 
ఆనీ టె ' 

(పూలదండలు) సరిపడునో లేదో యని ఉరువు మొదలగు వానిని సర్షి 
చూచు 

సీ పువ్వులు బహు విధంబు ల. గట్టి ముడికొక్కభంగిగా నెత్తులు వట్టి 

యిత్తు. విరా. 1.107 

ఎత్తువచ్చు డే. అ. కి. 

నరితూగు, సమమగు, సాటియగు, 

వ. వారెల్ల( చేజోె ధెర్య వరా మోపాయ విచారవి వేకంబుల నా 

యెత్తువత్తురె. ఉద్యో. 2-266: 

ఎత్తెడుచోటు దే. వి. 

దండు వెడలు (ప దేశము. 

వ. సుశర్మయు... వేగిరంపు. బయనంబులయ్యును (బజల నోలాకు: 

పడనీక యె ్తెడు చోట్లను విడిదల యందును లోనుగా నిస్సా, 
ణాదులయిన యుద్భట చివ్నాంబులు (పకటింపక. విరా. 8-181 

ఎ తెల దే. వి, 
వాత 

చేసలను బట్టుకొనెడి యొ కానొక సాధనము, 

రం వరవువ నూ(తలి. నెత్తిలం గరముల మత్స్యృముల(బట్ట కడ సంతస 

ముం, బొరయుచ్రు! (చాళ్ళం (గువ్వ(గ్యధర మూపహ్రించి మడి, 
(గా ప్రకా లజ్జుండున్. శాంతిం 3-198 

వీ 



1856 ఎ -తెలగొను 

ఎ తెలగొను దే. స. కి. 

వలతో. కే(పలను బట్టికట్స ఆనాయానముగా (శ్యతువులను) పట్టుకొను 
4 0౧ ర 

లేక వశము నేసికొను 

ఎ తెలి = చేయవలను ఐట్టువల = వలవేసి “పెక్కు చేపల నొక్క- పర్యా 

యము అనాయాసముగా( బట్టిన చందమున. గెరవులనెల్ల నాక్కెత్తునం 

బట్టుక్ దును. ఆని యు త్తరుని వింక పుమూట. 

ఉ. ఎ త్తెలగొందుం. గొరవులనెల్లను మార్కొనిేని గోవులం, "చెత్త 

ముహూర్త మాతమున, విరా. ఉ-€ 

(ఇది [పాత (పతి పాఠము అని సూ. ఆ ని, ఇప్పటి |పతులలోనిది 

పాశఠాంతరము) చూ. ఎత్తున(ంగొను. 

ఎద వై. ఏ. ఎడద 
హృదయము, మనన్సు. 

తే. ...నంతోవ. మెవనిండ నెలవుకొనంగ. విరా, 1-24 

క, ...అన్నాకపశియు సిగైర( గదురన్. ఉదోర్ట. 1-118 

క్, వాలమన్షలు 'చాంకి ధరన్ ,| వాలు భటుల(జూచి యెదలు వడ" 

క(గ మేనుల్, దూల(గ6 వము చాశకయును, నాలము సాలించి 

కొంద అవలం జనంగన్. విరా. 5-62 

ఎది ద, సర్వ, 

పది. 
సీ, ...ఏకాదశేందియానీక మీక,డింది సందడి(బడి కుందక యం బెది 

యిం వేసి( దనవంక కీడ్య(జాలు, బుద్ధిత_చ్హ్రము గల్లు శుద్ధా రసి 

కు(డు. అశ్య. 2-144 

ఎదిరి దే విణ. ( /ఎదురు) 

1. అమ్య(తు ఇతరు(డు. 

"క, ఎరికక్ హితమును [వియమును, మదికింపును 'గా(గ (బలుకు. మాటలు 

 వెనై్మ, యొరవినను లెస్స 'యటుగా, కిదియది యన కూరకు వికి 

"“యెంతయు నొప్పున్ . ' ఉద్యో. 2-69 



ఎదురు 18057. 

2. ఎదుట నున్నవాండు, ఎదుట నున్నది. 

క, అని వీడగ బల్కిన న,మ్మను జాధము( డంత(బోక మదనోన్మా 

దంబునం దన్ను నెదిరి నెఖుగక, వనితకు నిట్లనియె గార వంపు. 

బలుకులక్, విదా, లి=ర్1ే; 

పి, 

వతిపశు(డు, విరోధి, 

క, మమెణు(గు చెదిరి నెఖు(గుదు, నెమ్మియటుంగు దర్గసిద్ది నెణి' 

'యెలుయగుదు వా, కరముల పద్దతి 'నెలు(గుదు, వామ్మెవ్వండ 

నేను నీకు బుద్దులు సెప్సన్ , ఉద్యో. 8-84 

ఎదిరివాడు దే. వి. 

వతిపతు(డు, విరోధి. 

ఆ. ఎల్లభువనములను నేలుటశై నను, నిట్టి |కూరకర్ణ్శ మెట్లు నేయ, 

వచ్చుంగడ.గి యెదిరివారేమి చేసిన, మాజణుసేయ నాకు మనసు, 

రాదు, ఖీష్మ. 1-186 

ఎదురంబడు దే. అ, కి. 

ఎదుట( గన(బడు, చే(జిక్కు, వళమగు, యాదృచ్చికముగా లభించు. 

ఆ. ఎదుర(ంబడినచాసని వదలక శార్హూల, శరభ సామజాది సత్త్వతతుల( 

బట్టి తినుచునున్న యట్టి నాకిప్పుడు, భత్యుమైతి వీవు పాండు. 

పుత, అర. 4-111 

ఎదురీ(దు దే అ. కి. 

నీటి ప్రవావామునకు ఎదురుగా ఈంతకొట్టు, బెట్టిదములగు కష్టములు. 
డీకొన వానిని తరించుటకు ప్రయత్నించు. 

చ, ...వారిజనాభుండు లేర దీనతంబొరసి కృవెక భాజనత( బొం, 

దిన యప్పురింజాచి మానసం, జెరియ(గం జొచ్చె నేటికెదురీ(దిన 

చాడ్పున నేమి సెప్పుదున్. మౌస. 1-08. 

ఎదురు దే, అ. కి. 

మార్కొా=ను, (పకిఘటింను. 

క, కావుర నీ యుద్భట రథి,కావలి నివ్విభుని( గాచునట్టుగ6 బనుపం, 



£866 ఎదురు 

గావలయు మీరలందతుు నేవలంయాచిన శిఖండి కెదురుం డపు 

డున్. ఫీపశ్షి. 1-81 

క, పదివేవురు రాజులు దన్కకెడిరి పొలిసిరా శిఖండి యేమిటి వా(డై_ 

తుది(భోయి తన్ను నాజిం, గదియుచు. బొలియించె నియవిం గడ 

పంగ వళ మే, భీష్మ. 1-48 

శే, నకులు(డును దదనుజు(డు సాత్యకియు వా సు,భచ కొడుకును 

చెదిరిన బలము నెల్ల, బెవరంజెదర బడల్పడం బెల్లు సావ(,జేయంగని 

కౌరవులు సంధిసేయువారు. ఉద్యో. 2-189; ఉద్యో. 3-803 

ఏం కౌ, 

.పురోభాగము, ముందు సమవము, 

ఆ ...80దజ్కు యెదర నీవు గోరి తివ్విధంబు. శాంతి, 4.160 

శే నేలనాలుగు నెజుగుల . నృవుల కొలువు,లందు నేను వర్తించితి 

నవనివాథ, యగ్గలించి నాయెదుర బావాప్పళించ్వి కడ(గ6 జాలెడు 

మల్లులం గాన నెందు విరా. 2-7 

వ నీచహృదయుండగు కీచకుండు దనయొదుర నప్పుడాడిన కర్ణ 
శూలంబులగు మాటలమీ6ద, విరా, 2-103 

"విణ, 

-1. ముందఆ నున్నది. 

వ. అన్నరుం డరగని కథంబునకు(. గవియు గరుడుని కెవడి నద్దెన 

కడ రె నట్టడరుట యాలోకించి తన కచుదుటి మొన బెట్టు చాలీ. 

కర్ణ. 8.155 

నం అనడు, ఇకరుండు. 

శే, మాలకరి పుష్పములు గోయుమాడ్కి,( చే(టి, పువ్యు(చేనియ (గొని 

యెడుపోర్కి చెదురు, గందకుండ(గ6 గొనునది కార్యఫలము, 

బొగ్గులకుంటోలె మొవలంటం బొడువ( జనరు. ఉద్యో. 2.57 

“క. పదపడి దు స్హరమగు నీ,పదు మూండవయేండు గడపంపడుటి యేరి 
ది త,మ్మెదు ెఆొంగమికై యాపద, లొచివిన స్వైర్ంచి రిట్టి 

' యుసీకియొం గరిక _ ఉద్యో. 1-9 



A mn ns pt; న్న , 

వదురుకో[ర్కొ)ను 1869 

లి, అభిముఖుండు (ఎదురు మొ మైన వాండు) అభిముఖ, ఆభిముఖి, 

కం ఎమురున్న రూపు వలుక(గ', దు: గటగటబడవు. ఉద్యో, 1-868 

వ. కొంద జెదురుగాం జనుచెంచిన పారిది యేమి యని యడుగ 
నశ్చళత్రోము వచ్చి పొడుచుచున్న వా(డనిన సౌ_పి. 1-197 

®ి ద 

సీ, ఎదురుగా వచ్చిన నె త యేశియు దవ్వు, గలుగ వేజొక (తోవ 

దొల(గు వారు విరా. 2-36 

శ, ఎవరొన నమర్థ మైనది, |పతిఘటింప( జాలినది-సాటి, సమానము. 

ర్ అకృ ళాస్తు3ండ అాలు(డం గాంరు్రుక విద్యా (పౌఢిమె నిరూఢు 

లయిన యీా,ళకుని జయ దథ దుర్ముఖ, వికర్ణ కర్ణాది యోధ 

వీరుల కెదులే, విరా. 4-68 

శే. ...ఈ వీట నాబల్లి దునకు, నెదురు రథికుని( గాన, ననేక హౌత్కి 

నిపుణ శాద్దూల వి కమ నీవు దక్క. ళల. 1-91 

వ నీకైమీ తం|డి యిట్లు నీయండయ్యెనేని వా) కెదురెవ్యరు. 

[దోణ 5.289 

చ, మాలు, బదులు. 

సీ. కుల పర్వతావళ కులిక భయంబున్క, బెనరి వాపోవు నశ్లైదురు 

సె9౮గా ఉద్యో, 4-116 

1కి, ఏణ. 

1. ఎదురుగా, అభిముఖముగా. 

ఎ నీకెదుర్రే జయంబు గొనరాదు. ఉద్యో. 1-67 

బీ. సనమానము.గా, 

వం సుయోధనుడు. ,ఖీమ్మ కడకుంజని శోక గద్గద కంఠుం డగుచు 
నతనితో నిట్లనియె, 

వ. అనిన విని నదీనూనుండు చాను చెదురు ళోకించి యతని 
కిట్లనియె. భీష్మ. 8-_78,78 

ఎదురుకొ(రొ్కను దే. న, (కి. (ఎదురు) 
1. మార్కొను, తలపడు. 



1860 ఎదురుగాలి). 

వ, సుశర్మ తానుం దమ్ముండు న గడంబుగా( గో ల్తల చేసి రథ 

సమూవాంబుతో విరాట వూన్ణివాంబు నెదురుకొని. విరా. 3-182 

ఉ. శాంతనవుండు నప్రు నిజశంఖము కౌరవ రాజ నై న్యముల్ 
G a 

సంతస మంద నొత్తుచు సనం శ్రమలీల చెవరి్మనంగ. 
ళ్ ౮ా 5-164 

క, గురుడవు గాక పగతు(డవె, దురమున. గుపితుడగు నిన్నెదుర్గొన 

నా కొ,క్కరునకు శక్యమె యోపుర,వారున కగుంగాక యనుచు 
నరుగుచు నుండన్, (దోణ, 3-78. 

వి (పత్యుద్గమించు, 
గ 

క్ష హయముల' బూన్వుము రథ మున, రయమున సిడ మెత్తు మిపుడ. 

రావలయును గో,చయము గొని యస్బదీయ విజయ మధికందింప( 

బురము జనులదురుకొోనన్ , విరా. శఉ=4 2: 

శా, చాటంబంపుండు పేర్మి నుత్తరు జయాశ్చర్యంబు( బుణ్యాంగనా , 

కోటిం బుచ్చు( జఇరుర్కొనంగ, 
విరా. 5-242; 889, ఉద్యో. 3-178 

ఊఉ. ,..౮ భుజ గేళ్వరు పత్ని యాతనిం, 'జెచ్చెరం. చానెర్కొని. 

శాంతి. 6.5714 

అ, (క: 

అభిము ఖముగు, తార సీల్లు. 

వ ఆనుక్ళతి నట సూర్వ్యుండు దనరళ్ముల వహించినడప పద్భతరతు 

సన్నిభంబైన మార్గంబు (పవేశించి చనంజన నూత్ముండును శిత 

లుండును నుగంధియు నుఖస్పర్శుండును న్ప్తమారుత (ముండును 

నగు వవనుం జదుర్కొనిం శాంతి. 5=615 

ఎదురుగాలి దే. వి, 

ఎదురుగా వీచునట్టి గాలి. 
క, వజకులు మన చేరువ బె,ల్లటిచుట జెక్టైదురు గాలి యడరుట. 

(గర్జల్, తఅచయి యాడుట వికృతపు, టఅపులతో రేగ కాకు 

లజచుట గం, కర్తం 2-116 



ఎదురుచు -. 1864 

ఎదురుచను; ఎదురునను దే, అ. కి. 

1. పతిఘటించు. 

క, గురుడను నురుతరగిరి న్కిష్టుర భంగిం బుట్టి వచ్చు సునిశిత. 

బాణో,త్మర చండ వేగనదికి నె, దురు చన రావయ్య నపుడు 
(దుపదసుతునకున్. ఫీష్మ. 2-567 

2, ఎదురుగా బోవు, 

వ. అని సమ_స్త జనంబులు6 గదథఖిముఖులయి భక్తి యు క్రిం (బత్యు 

'శ్ఞానంబు సేయం చానును గద్దియ డిగ్గి యెదురు చని నమన్క 

రించి యతని యాశీర్యాదంులు కొని సగౌరవంబుగా. 

దోడ్కౌని చనుదెంచి సమంచిత సమున్నతాసనంబున నునిచి, 

విరా, 1.1889. 

క, చిడిముడి పడుచు నెదురు సన(౪ గడంగుచు వారములు చకుగా 

(దోచుచు మ,ల్లడి గొనుచు దుర్విలాసం, బొడలికీ నొడ(గూర్చు 

చుండ నుగ్మలి యంశన్, ఏరా. 2.114. 

ఎదురుచు; ఎదుర్చు దే. అ, కి. న. కి, 

(పతిఘటించు, మార్కొను, 

క, పొదలెడు నప్పుడు శార్యో,న్మదుండగు నయ్యనిల తనయ 

మార్గణమలు బ్కెట్టిద ముగ గవియుండు నోటణీ,  యెొదురుష 

లేర కురుకులేం[దుండు వారున్ . కర్ణ, 2-164 

ఆ. అనఘ నీ కెదిర్చి యని వేయువాడనై, ము న్నన జ్ఞ గొనంగ 

నిన్నుగాన్క నెమ్మి వచ్చినాండ. భీష్మ. 1-166 

క. విను సై ంధవుడు మవోరథుం డని బోక చెనంగు నతని నా 

[చౌపదినై* “వెనుపుం ఐలఅచిరి కుంతీ, తనయులు వారల. 

"కెదుర్చం దపముం 'జేసెన్* ఉద్యో. 4-222 

క, పొదువుచు విచ్చుచుజలువిడ్తి నెదురుచు బాలుచును మతి మహీ. 

భాగము, (గక్కొ,దలం గార్ముక విద్యా, విదుండగు గురుతోడ, 

బోలి వివిధ బలంబుల్. దోణ. 1-144. 

86) 



£462 ఎదురుచూా చు 

చ. ఆనిలజవంబునం బఅచు నమిశ్రదనాగ 'మెదిర్చి (కముజిం్కచిన 

పరికా(డ పోల, ఆది, 4.206 

చ. దురమున నర్జున (పకట దోర్విథభవంబు నెదుర్పంజూలు ను,ద్దురు( 
డొకరుండు గల్లెనె, శల్య, 1-88 

ఎదురుచూచు డే, అ. |కి. 

_ప్రతీతించు, నిరితించుకొని యుండు. 

వం (కిచకుండు) అమ్మది శా&ీ రాక కదురు చూచుచుండ. 

విరా. 2-87 

క, వాయముల మరల్పుమీ తల్లియు బంధులు నెడలు నంచరింప 

గుమురు గ,ట్టి యెదురు సూతురు చారికి, (వియముగ శీ ఘమ్ము 

నం బురికిం బోవలయున్, విరా. 5-224 విరా, 4-81 

ఎదురునడుచు దే, అ. కి. 

అభిముఖముగా వచ్చు, మారొ్క్ళ-నపచ్చు. 

క, చరుల( బనిచి యరుల తెఅం,గరయుచు వారెదురు నడ చునట్టి 

దయిన 'దె,ప్పరపుం 'దెరువున డప్పిం, బొరసిన యెడ విడియు చోట. 

బొడు చు టురవగున్, . శాంతి 8-4 

ఎదురుపడు; ఎదుర్పడు దే. అ, కి. 

ఎదురువచ్చు మ ర్కొూనుం 

క. కురుపతికి జిత నేనుండుం బురుమి_తుండు వేల్చుళకేటి పుతుండు 

(వావై, యురవండీ దజీమినవారిక్తి నరనందను 'జెదురువడజ గుణ 

ధ్వని “నెిలలోన్. ఖీమ్ముం 2.918 

ఆ. ఆరిన్భపాలు వెంపు నాత్మీయ శ_క్తియ్క నెణి(గి మూర్భవృ త్తి 

నెదురువడక, యుచితవ్మత్తి నశని యుద్ధతి మేవడిం గడపి హీన 

చ (గరుత్మంతుడు) అవ్బతవై రిని సూరెల నున్నసురలను మును 

లను గఅయం గనుంగాని, 

చ *..తల్లి చాసియగు టోర్వక శశ డియనుజ్ఞ మీ కెదు,ర్పడిన దురు 

ద్దతిన్ మజచి బాంధవ సత్క్భృతి నాదరింపు(డీ ఆను. 1-265 266 



ఎదుకుళోకించు 1868 

ఎదురుపలుకు దే. అ, కి. 

మాలుపలుకు, (ప్రత్యుత్తర మొస(గు. 

క. ఏనొల్లంగాక భన్న్మము,గా నిన్నుంజూతునే వి కారీయనుడుం, దానె 
దురు పలుకోకంత ,ర్భానము వెసంజేనె నత(డు ధరణీనాథా. 

ఆను, 2.208 

ఎదురువచ్చు దే, అ. కి. 

అభిముఖముగా( బోపు, వచ్చెడి వారికి ఎదురుగా? బోవు. 

వం శల్ఫుండు నుపప్తావ్యంబు నకుం జని స్మం ఛావారంటు దతియం 

జొచ్చె ధరగ్ణింద ను నివానంబున కరిగిన నశండు దముశ్రలుం 

చజఊోనును [చౌవదీ సుభ దలు: నభిమన్ను భృతి పు తవర్గంబును 

నెదురువచ్చి కృత |పణాముండై + ఉద్యో. 1-104 

వ, కమల నాభుండు గదలిపోయి సూ రాస్థాన్తమయ. సమయం6మూన( 

గుళస్థలంబు సేరం జనునప్పు డందలి వి పు అెదురువచ్చి, కాంచి. 
ఉద్యో. కి=147 

తే. భవ్య విభవంబుతో నుపప్ట్లావ్యపుతము, సొచ్చి, సం|భమమున( 

వాండుసుతులు దనకు, నెదురువచ్చిన చాహాద. మెనక మెనంగ 
విరా, 6-878; సభా. 1-178 

ఎదురునోవృ దే, అ. కి. 

1. వచ్చువారికి ఎదురుగా (బోవు, అభిముఖముగా. బోవు. 

వ. ధరగ్రనందనుం డెక్కబోయం బొడంగని దుర్యోధనుండు దొలం 

గెం జెట్టుచేమల నడంగి యుండునో మీరు మెలంగునెడల నరయ 

వలయుననిన వాండును వృకోదరుని మృగయులలోని వాండగుటం 

దమ వారికి నెదురువోయి యన్మూట తెజం గెజించుటం "వేస్. 

శల్య, 2-86 

జ |హత్యుత్థాన మొనరించు. ఎదురుగా బోవు 

సీ సత్యవతి కొడుకందుల, కే జేర నందు నెదురువోయి, ఆశ. 8-71 

ఎదురుకోకించు దే, అ. కి 

దుఃఖంచువానిని జూచి ఆామును. వానితో ససూనముగా దుఃఖంచు. 

వ, అనిన విని నదీనూనుండు చాను చెదురు కోకించియతవి కిట్టని యె. 

ఖీమ్మ. 8-178 



1864 ఎదురు నేయు. 
ఎదురుసేయు కే. న, కి. 

(వత్యర్థి గా నిలువు, 

క శొర్యా టోపంబున -ద్నోర్వీరన్టంబున న్యన్ర్రళ(న్ర్ర వి_్త్వమునను" 

మ్యాత్సర్యంబు వేయు నాకును, దుర్యోధను. డెవుడు దన్నెదురు 
చేయంగన్, ' విరా, 6.12: 

ఎదుందురు డే. ఏ. జా. 

ఎట్ట యెదురు. 

క_ ఎవ్వరు 'వినినను దీనికి, నవ్వుదురని యెొటుంగ6 డకట నా యెదు. 

"రెదురన్ , వివ్యచ్చు( జూపి నేనలు, [గొవ్వఅ బలుపలుకు లిట్టు 

[(దోణుండు పలి కెన్, విరా. 4-189: 

ఎదురేచు కే. అ. కి. 

పతిఘటించు పోరికిదిగు. 

క, పాండవులు శౌరన్లి మొల్ల ర,ఖండితనీతి (పకార కార్యము 

మెచ్చ, యుండదు "రదు “కేచినం దుది మం,డుదు రార్పంగ రాదు 

| మరి యెవ్యరికిన్ . ఉద్యో. 2-73- 

ఏదురేయు చే. అ. [కి 

(పః ఘటించి బాణ (ప్రయోగము చేయు, 

వ. ముందటి పుట్టుపున నంగనయగుట వాని కెదుశేయకుండుదు. 

థీషర. 8-802 
ఎడురొడ్డు దే. స కి. 

(వతిఘటింవ6 కేయ్ము, డీకొన( కేయు, 

మ. మహిషవ్యాఘగజాదినత్వచయమున్ మల్ల వజంబుం గృప్కారహి 

తుండై 'యెదురొడ్డుచున్ వరుస బోరం జూచు. విరా. 2-198. 

ఎదుళ్లుచూచు చే. ఆ. క్. 

వ. కుంభసంథన | పముఖులై న మాన్యులును జని మాధవుతోడ మా. 

“యిండ్ల నెల్లను గానిక లాయితంబులు చేసికొని నీవు విఇయం: 

జేయుటకు నెదుళ్లు చూచుచున్నవారమని పల్కి (పార్చించిన 

ఉదోోం 8.228 
+ 



ఎది దే, సర్వ, 

ఏది, 

క, ఎ ఇఇ దినములు గడపంగ నెద్ది తెఅగయ్యడినో, విరా. 1-59 

ఎద్దు దే. ఏ. (బహు) ఎడ్లు 

7 సీ అనఘ విశాఖ నెద్దు. .. ఆను. 2.879 

శే, బలము లేగ్యవాయమును రూపు! గలుగునట్టి, గనప "యెద్దు సద్ద రతి 

వి|పునకు విచ్చి, నతడు నద్విధి గోదాన మాచరించి నతస్. పడ 

సిన గతిం గాంచు ననఘ చరిత. ఆను. 2.460 

చ. అనుటయు భీతి ' వేడికొని యావులు వేయును నెడ్డనాలు 

నూలును రథముల్ శతంబును, కర్ణ, 2-91 

శే, కడంక చెడ్డను దటిమి రొప్పెడు నరాలి, యులివువిని యుల్లమున 
గడు నులుకు వుట్టి. అను. 4-318 

.ఎద్గు(బట్టు దే. స కి. (ఎద్దు) ... 

“ఎద్దును “రీజములు లేని చానిని గాంజేయు, ముష్క హీనముచేయు. 

* పొల(తి నవుంసకుల్ పూర్వభవంబున, నెర్దు( బటిన వారు, 

ట్లో, యే పురా మనుజాః భూత్వా ఘోర కర్మరళా స్తథా! 

పళు పుంస్తోవఘా తేన జీవంతి చ రమంతి' చ|! 

సం, ఖా. ఆను, 2821-81 (నిర్ణయ) 

(ఎద్దు పట్టు = అని.సూ,ఆ.నిం అన్య [ప్రయోగ ము.) 

ఎన దే. విణ. 

సాటి, సమానము. 

సీ, ఇత్తన్వి కెనలేమి కెదిరి పన్నిరము కాపా విభుతోనై న బఆవ 

రాదె విరా 2-2 

చ. = మాతలియుం దలంప నీ.తని నెనరా(డు, కర్ణ . 1.316 

కం ఆతిరథు(డు బాహ్లికు(డు విను, మతులిత బలు( డితని యట 

యాత్మజు(డును ఏ,|శుతశ_క్తీ సోమ దత్తుం, డితనికి నీతనికి సమర 

మెన ెండిలికిన్. ఉద్యో. 4-280; స భా. 1-78 



₹066 ఎనమం[డఊ 

వి, 

సామ్యము, పోలిక, 

చ. ... వారల చెప్పెడు థఠ్మ వృత్తి నిచ్చెనయుయగ నూంది సత్ప 

థమ. ( జెందుట 3కుము పొ త్తినూాలి (మత నకయు( గాకు 

బంధకు( డవుం దన కజ్జుండు చాన యమ్యెయిన్. శాంతి, 6. 227 

ఎనమండ్రు; ఎనమం్మడురు చే. సర్య. బహూ. (ఎనిమిది) 

ఎనిమిది మంది (ఎనిమిదికి మువాన్మవాత్యర్థక రూపము.) 

వ. ఆయ్యెన మం|డను దక గాటి దొథలను గనుంగొని, ఉద్యో. 4113+ 

ళం ==. వసువుల, సెనమండం గాంచి యెంతయ+ బీతిన్. 
ఆది. 4.1265: 

కం వారల బొదువనడరు బల్కు తెరల మొ_త్రముల మిగిలి దీ _ప్రపటు. 

రథో, చారులగుచు నెనమం[డురు, వీరులు దజిమిరి నితాంత 

వేగోజ్జ్వలులై. |దోణ 8.216: 

ఎనమన్నూూటు దే. సర్వ, జె. (ఎనిమిది [-నూరు) | 

ఎనిమిది వందలు, 

వ, అ_త్తపోధనవర్యుం డేని శుద్ధ ధవళ వర్భంబులై యొక్క. 

కర్ణంబు నీలంవైన యు క్లమాశ్వంలు లెనతున్నూ+లు దెచ్చి 
యిమ్మని పలికిన, | ఉదోో. 8-806: 

వ. ఇరువది యొక్క వేయు నెనమన్నూట డెబ్బవి రథంబులు. 
ఆది. 1-81 

ఎనయిక కే. వి. (4/ఎనయు) ఎనయుట 

పొందిక, ఒకచానితోనొకటి చేరుట. 

క, అనఘ యనులోమమున( దో వును [బతిలోమమున లయము. 

చొందుటయును గ ల్లును నర్వత త్తర్రిముల కవి, ఊమొనయిక [బవ 

మును గలయు ఇకశ్వమగున్. అను, 4-184. 

ఎస్రయు చే. స. కి 

1 ఫోల్లు 

చ ఎనయుే నివ పౌరుమ-విహినుండ వర్ధివిజేం క న నందనున్. 
” కర్ణ. బి-ిక్ 



ఎనయు శశ 

క. ఉదయ ధరణీధరంబువె నొప్పు డివసే,నాథు నెనయుచు సిం, 

హోసనంబు మీద బొలిచె లీలావతీ కర కలిత చామ,రములు. 

వొలయంగ నుచిత జనములు గొలువ, 

(దోణ. కీ_5; శాంతి. 6.75 

2, పొందు 

క, పరమ మగు యశము నీకును, ధరణింగలిగింపం బూని తాత్పర్యము, 
నం, బురువవర నాదు బుద్ధి, న్ఫురణము నీ మనమునందు. జొని' 
పితి నెనయన్. శాంతి. 2.147; శాంతి. 4.276; శాంతి. క=75. 

క, అసి సాత్యవతే యుండు గృ, నెంసనీ నుభాధార. బోలు నీతణముల 

ద, తనువున నిగిడించిన న,మ్మునిపతి? గీర్తించె భూతములు. 
పీతమ లె. ఆను, 5.830: 

లి. ఛేదించు, (వచ్చు. 

క. ఆలోనన యారథికుని, ఫాలస్ట్రలి నోలి సెరయం ఐదినారనముల్, 
గీలించిన నవి యచ్చట, నీలోత్పల మాలవోలె నెజయం బొలిచెన్ _ 

[దోణ. 4.230. 

శ్లో శే లలాటం విర్చిద్య నూతపు[ తస్య మారిష, 
వివిశు ళ్చోదళా నేన వల్శీకమివ పన్నగాః. 

నేం. కా. [దోణ. 189.7 

(స్ఫలమోలినేయ-అను పాఠాంతర మే సమంజన మేమో) 

అ, కి. 

1. సరియగు, సమానమగు. 
క. ఈ నలువుర భుజశక్తుల తో, _ నెనయంగ. జాలునట్టి దోర్చుల- 

మెందుం, గానము, విరా. 8-114. 

క, నెల్లుడు యమ తినయునిత్తో నెల్లగుణంబులను జాల నెనయుదు 
నని తా,నుల్హ్లమున నిశ్చయించుం, ఇెల్లంబో పోర బగణచే 

నిట్లయ్యెన్ . స్రీ 2_104 

2. కలుగు, నంభవింఛు, 

క్క కోకిల కుల గంధర్వా, నీక ఛ్వను అక్రసి జెరసి నిగుడ(గ నమర 



గశ68 ఎనయు 

లోక (భమరీ మండలి, కాకల కల నాదములును గలసి చెలంగన్ * 

- ఆను, 4.417 

శీ, వ్యాపించు, |పసరించు. . 

సీ తునిసిన నెతురు నెనడుతు నెము్య్జులు, నెజచియు( గండలు నెనసి 

నమర - లే, _- తలము ఘోరంబుగా(6 గపిధ్వజము ధవళవారులు 

కోఖిల్ల. ఉద్యో 2-144 

“శీ ఏకమగు, కూడుకొను, 

ఆ ఆక(డు శాలక లిత మైన కర్ణ్యామ.న సంసార వర్తనంబు సలుపు 

చుండు, స్వప్న నణ్మపవృ శ్రి నలిపెడు నరు మాడ్కి, నిం దియ 

ముల తోడ నెనయ ఖెరసి, శాంతి, 4-165 

తే, కేశి నలిపిరి భవన దీరికల తమ్మి, విరుల నెత్తావి శెకయంగ శెరని 

చెమట, పొడవు మేను అతని కంపు |పోచి తజుచు, టూర్పు 

గాడ్చుల వరిమళ ముల్లిసెల్లి.' విరా, 2=2ల88 

“శ సంగమించు, రమించు 

క. వనితకు బురుషునకుం దన్న తన యంతన రూపొకం డొదవ 

జేయంగ వి,న్ననువు గలుగ దొండొరువుల, శెకయుట( గాని [కుతి 

మశము నిట్ట మవోత్మా. శాంతి. 6-22 

గ్ర ఒప్పు, 

క. అని యొక గుదిమీల నడుము, నెనయంగా.( దూటీ కఅచి యిరు 

చెౌడల( | చా,డొనరంగ 6 బట్టుకొని (కు, చ్చిన చందము దో(య 

మూర్భ? జెందిన భంగిన్, శాంతి. 8-195 

7, కస్ఫు, ఆవరించుం 

చ. =. పా మెనసిన తోలు వాయుక్రియ నీవు దొలంగుదు పొపపుంజ 
మున్. .* , శాంతి. 5.188 

శ సఖ్యము నేయు, 

తే ౨. అన్నదమ్ము, లేమి విధమున దమలోన చెనసి నడచు, వార 
_ శఅటీంగింపు మనుటయు గాళవమున, ' ఆను. 4.130 



ఎనుబోతు 1869 

_.ఎనవచ్చు దే. అ. |కి, (/ఎన) 
సాటివచ్చు, సమానమగు. 

క. ధ్రైర్యధన 6 డితండు (దోణా,చార్యుల కెనవచ్చు దివ్యశర విదుండు 

కృపా, చారుడు. * విరా, 5-9 

ఎనిమిది; ఎన్మిది దే. సర్వ, జొ. 

ఏడు వొకటి, 
వ. కౌరవపతి యరదంబున నెనిమిడి సునిశిత విశిఖంబులు (గుచ్చి 

చేర్చిన కర్త. 3-190 

ఆ. ఎనిమిదింట | చౌణిని, |దోణ. శీ-927 

క, ఎనిమిదిట( బే రుక్కున నక్కరునృపాలు నొడలం | గుచ్చెవ్. 

[దోణ, 4_42 

కం విను నుశ్తేచి నకులు( భొొది,వె నుద్యగ ధ్వని ననేక వేదం డములం, 

చెనిమిదిటి( గూల్చె వాణముు లెనిమిది యెనిమనుల( దమ్ము. 

డేడ్డజి నధిపా, కర్ణ. 2-345 

వ పదునెనిమిదవ పర్వం బై న్వళ్లారోవాణము నా(ంబరల, 

ఆది. 1-64 

సీ ఐదు నెన్నిదియును నాటు శల్యుడు (దోణ. 2.౪0 

ఎనుపోతు చే. వి. (౪ ఎనుము) 

దున్న పోతు, మహివము. 

చ. +..కోలువులినై నను గారెను పోతునై_న...పట్టుదు, విరా. 1-88 

న నిత్యంబు నిలు వరున నొక్క మానిసి “రెండెనుపోతులం బూనిన 
శకటంబున నపరిమిత భత పిశిత మి శాన్నంబు నించుకీొని 

పోయిన చానిని వానిని నయ్యనుపోతులను భతీంచుచు, 

ఆది. 6-266 

ఎనుబోతు డే, వి. (౪7 ఎనుము) 

దున్నపోత్కు- మహిమము, 
చ. వలసిన నేలు మేను బలవంతు(డ( గాశెనుబోతు దంతి జ్కెబ్బులి 

మృగ నాథునిం దొడరి పోరుదు. Fr విరా. 1-228 
* 



1870 ఎనుబది: 

(తి.ప, [పంకోశమున ఈ తావున “ఎనుబోతు అని నబిందుకముణా 

నున్నది, వారు ఆనయణగా అకాడమి వారు ముదించిన భారత (పరి- 

యందు ఇచ్చట నిర్భిందుకము గా(గలదు నంళోధిశతము నందును" 

ఈ యుక్మ- తాపుననే 'ఎనుబోతు" అని నిర్భి ౦దుక (వయోగము గలదు.. 

మిగిలిన తావున ఎనుపోతు అనియే గలదు. ఈ సంఖ్యలో ఆనందవారి 

(పతి యందు "ఎనుపోతు అనియె కలదు, సూర్ణఆ.ని. వారు “ఎను(బోతు' 

గాని ఎనుబోతు గాని ఈయలేదు. విచార్యము. ) 

ఎనుబది డే. సర్వ. జొ. 
ఎనిమిది పదులు, అశీరి. 

శ. ఎందు మెనుబడి నాలుగు వేల యోజునంబులని హేను ధా|శీ' 

ధరంబు పొడవు. ఖీవష. 1-22. 

ఎన్నండు; ఎన్నడు దే. వి, బొ. ఏనాడు 

1. ఏదినము, ఏకాలము. 

కం నీ పనుల గావంబెట్టుము, భూపాలక నన్ను నేను బూని యరసినన్ ,. 

గోవంక్తులు రుజవడ వొరు, చేపడ వెన్నండును డప్పి శజేడ్సడ 

వెచటర్. ఏ౮*, 1-278 

ఆ ఓలసి యెంత శాలముండిన నేను మీ దానం గాన యొురుల 

ధనమ నన్ను, నెన్న డయిన నొరుల కిచ్చుచో ననురకు, భోజ! 

నముగ నిచ్చి పుచ్చు డిపుడ. ఆది, రీ_ 267 

2. ఎప్పుడును, ఎల్లప్పుడు. 

(ఈ యర్థమున( దాచు (రుశాంతముగా నుంకును.) 

క, కని కొలువు సేసికొని మాలిని నాం ఇని సాధ్వి యిది మలీనున 

వృత్తం,బున పొంశంటోవ చెన్నండు, నను (వే(6ందనంబు దోచు. 

నట్లు చశింతున్. విరా, 1-106: 

'సీ, ...మటి, పాండు నందను లేక పత్నియంద, కరమనుర కులు" 

గావుకం దమలోన్క నేల'భేశిల్లురు తిన్నండ యు్స్ -ఆ-- నొక్క 

సతికి బతులు ెక్కం[డు గగుటిది, సతుఅ కోర్కి గాన యతివ' 

"కృష్ణ నుంగశాంగి వారి యంజేల యపక క్త, యగు, 
అల చ (ఎన్న (డయ ౫ ఇల్లి కప్రడును) ఆది. రి-2 

f 



ఎన్ని 182 $! 

లే. (జలఠాముండు) ఇల్లి డాని 'కోర్యక ఇెన్న €డేషి, గ్భమ్లు తోడనే( 

జెప్పితిం గినిసి యిరు చె,అంగు వారికి దగ. జెప్పి సరిగతంబు, 

చేయుమని యొత శెప్పినం జేయ (డయ. ఉద్యో. 4-168 

(ఎన్న డేని = ఎన్నడో, ఏనాడో.) 

మత్తకోకిల ;= మదీయ భథాపిత మెన్న(డున్నేని మాఘము గాడు: 

దిగ్దరణీ రవీందు లెజటుంగ. గాన్, ఆది. 7-141 

(ఎన్నడున్నేనిజ ఏనా(డై నను, ఎప్పటికిని. ) 

ఎన్నడో చచ్చినయట్లు దే. జాతీ. 

ఎంతకాలము [కిందనో చచ్చినట్టు, 

క, ఆని యతని జ|తు దేళం,బున నొక వాలము వశ్షమున( చెక్కును 

(గుచ్చిన టెల్సి యొన్న(డో చచ్చిన యట్లు రథంబు మీద 

'జేడ్చడి యుంజెన్. (దోణ. 2-61 

ఎన్నాస్ల(లు) దే. వి. ఐ. (ఎన్ని +-నాళ్లు) 
ఎన్ని దినములు. 

సీ ,..టంర్ నెన్నాళ్లు లుండెడ్కి గెంతి వనంబున( గూరదినుచు. 

ఆశ, 2_1b6-* 

ఎన్ని చే. సర్వ, బొ, 

(ఎంత శబ్ద మునకు ఆమవాదర్థక బహు వచన రూపము సంఖ్యా, 

వాచకము.) 

1. ఎంత సంఖ్య గలవి ((వళ్నార్థకము.) 

సీ. నెకి నిట్లిదని యింతి నెమ్మునం బెన్ని, భంగుల నరసినం బట్టు వడదు. 
NR) లు 

విరా. 2-47 

క. భూవర నాకుం జూడం,గా విష్ణుండు డై_వ మట్లు గావున నణనిన్ ,. 

గావించు అల్ల వారికి, గావించును మోతమయ సుఖము లెన్నిం 

2. యావదర్ధకము (ఇది తావదర్ధకము నెేఉ.ంచును) 

వ పాపాశ్శరైంన నుబేష్ట దనకు మదిరారసంబు బేరం గీచకనివా- 
నళయినకు నమ్మ్నుం బనిశినంభోవుట శొడంబతక యెన్ని సెప్పిను 



§872 ఎన్నికొను 

నన్ని ఆటికి నన్ని సెప్పి నిర్చాంధించినం బెద్ద చెనంగ నొల్లకం 

విరా. 2.178 

ఎన్ని యేన్ (స్రీ, 1-146 ఎన్ని యేనిన్ ఉద్యో. 8-41; ఎన్ని యేని 

యున్ (దోణ, 2.199; ఎన్నియేనియును మౌన, 5 

ఎన్నికొసు దే స కిం 

లెక్కా వెట్టకొను. 

"తే ఎన్నొ కొనుచుండ(6 జనుచుండ నేండ్డు లివి, ధమున నాయువు 

దోడోడ6 దలి(గి జీవ,వోని చాటిల్లి(గా. శాంతి, 6.224 
wii 

వ. అడుగు లెన్ని కొనుచు నరిగి పదియగు నడుగు నప్ప 'డహ్వ్పాముజేత 
దమ్ముండై తన రూపంబు విడిచి వికృత రూపంబుతో నున్న నన్న 

లునకు. | ఆర, 2.1127 

ఎన్ను చే. స కి. 

1. లెక్కించు లెక్య-'ె పెట్టు పరిగణించు. 

క క తుంత పాదులగు గృ వుతులుం జేరుగల యోధ పుంగవులు 

నుద,చ్చి[త శరనివాతి నంగర, ఛ్యాతింబడిరి నారి నిన్న డడ లై 

యుండున్ . ' విరా. 5-91 

చ. అమలిన కారకా నముదయంబుల 'నెన్నను ... భారత భారతీ 
నము, నము దజీయంగ నీందను విధాతృన కనను చేరంబోలునే. 

ఆద, 1-18 

-ఉ. అందు వృకోద రార్టునుల నాహావరంగము నందు మీటు వ్యారెం 

డతొ యొక్నుమా, ఉద్యో. 3.264 

వ. 'వీని నెన్నికాని నిళ్చ్నయింప నేరను. ఆర. 2-174 

॥ 2. |పనంగించు, చెప్పు, 
శే 

తే అల్పులకు (మింగ 'జేచై. న వోలవాలము, భంగింబొంగిడు కోపంబు 

“మింగి శొనం, సేంగళు”వెన్ని నిన్నెన్నం బోలునట్టి, నీవుసాలిన( 

గా కేల నెగడు ఆ జేరు : ఉద్యో. 1-838 
' 
ఇ 

' ఇవ మనపేనాణాయకులం. "జె ప్పెద నిన్నును భీష్ముని నెన్ననేల కృపా 

_ "చొర్యుం 3 డళర్హక్టాము” :శల్యుండు వికర్టుండు భూరి, శవసుండు 



ఎప్పటిచొప్పు 1878’ 

మణియుం బెక్కం డు రథికులుం గలరు, భీష్మ. 1-174 

సీ, వినుము ధర్మము లెల్ల వినుత కృత్యంబుల, తపమెన్ని య్మో(గా' 

ధరన్టమెందు. గలదు. ఆను, 4-82; ఆర. 5-115- 

ఎపుడు (ఎప్పు) ఎప్పుడు 
ఎల్లప్పుడు. 

క. సన్నా్టిసి వేషమున ర్యాాజన్యుని. గని యెపుడు+ గొలిచి సభ్యత్వ: 

మునన్, మాన్యుండనైై పుణ్య కధా, విన్యాస మొనర్తు నతని వేడు 

కోకు దగన్. ఏరా, 1-68 

జ. 4ఎన్హు నంగనా, జనములు నన్ను(జూచి మరుసాయకముల్ 
దమ చి త్తవృత్తు ల్కేచిన( గొని వచ్చి యిత్తురు విశిష్ట ధనంబులు- 

నాకు లంచముట్ , ఏరా, 2-884- 

ఎప్పటి అవ్య. (1/ఎప్పుడు) 
ఎప్పటివలె, యరధా|పకారముగా (మరల, తిరిగి ఆని తాత్పర్యముఎ 

వ, విశ్వరూపా యీ రూపం బువనంవారించి నీదగు నెప్పటి యాకా' 

రంబు 7గై_కొనవే యనిన, అశ, 3-51 

చ. 6 తగ౦ దబొలంగయగాా, [దోవ(గ బాడి బంధులకు దుర్మతి వుట్టిన 

య. ట్టి మర్యు వా, రెవిధినై. న మందులిడి యొప్పటి బుద్దిఘటించు 

చాడ్పునన్. శాంతి. 6-198 

ఎప్పటిచందము 

యథా ప్రకారము, 

వ. కుంభ నంభవ్క బారికిం దప్పించుకొని వోయినం బోపొమ్మని పలికి 

డెందం 'బెప్పటి చందంబగుటయు నిశ్చల భావంబొందె. 

(దోణ, 5.821 

ఉ ఎప్పటి చందముల్ విడిచి యే_డైజ( దక్కిన చూడ్కులు, 

(వోణం 1-14 
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"3 We ఆస నం మన్ను న్నిదించు [పక్క దక్కి యొండు వక్క ని దించు భార్గవు 

నట్లు గాంచి సంతోషించి పర్మిశాంతి దిగం(చావి యెప్పటిచొవ్పున 

నడుగు లొత్తుచుండ మజియు దినంబు లిరువది మయొక్కటి 

ననినం [బబుద్ధుండ్రై = ఆను. 2=307 

-ఎప్పటియట్లులు; ఎప్పటియట్లు 
రు యా 

యశథా(పకారము. 

సీ, దనుజేం[దు నిలుచుట గని సైన్య మెప్పటి, యట్టుల వురికొని. 

భీష. 3-868 

వ. దామోదరుండు ధృతరామినభిమతం బొడంగూడ నతని కన్ను 

లెప్పటియట్ట కావించి నిజ విశ్వరూప (వవపంచంబు నుపనంవా 

దించి, ఉద్యోగ. 8.411 

-ఎప్పటివారలు 

పూర్వమెవరుండిరో వారు. 

వ ధృతలాష్ట్రిండును మగిడి కొలువు కూటంబునకు వచ్చి యొప్పటి 
వారలు పరి వేష్టింప నుండి, ఉద్యో 4-21 

ఎప్పుడు ఎపుడు, ఎప్పు 

వి. ఏ, జొ 

(దీని రూపాంతఠములగు “ఎవుడు' '“ఎవ్లు' అనునవి ద్వితీయాది 
విభక్తులతో( గూడి యుండవు. 

1. ఏ వేళ, వ సమయము. 

చ. =... ప్కవ్యరిశెస జెప్పుడే తలంపు వచ్చునొ యీతని కంచు( 
జాడ్మి సన్కుస్ట్రిరముగ( దన్ముఖంబునన చేర్చుచు నుండుట నీతి 

లం యదార్థకము (ఉడ్ ఆమ్హుడు' ఆను దాని 'నపేతంచును.) 

ఆ. ఒడలితోడ నీకు నూర లోకమునకు, నరుగవచ్చు చెప్పు డరుగు 
తలంపు, దోంచె నప్పు డిదియు. దోడిదయె (పీత్కినరుగు దెంచు 

ననియె6 గురువ రేజ్య, అను, 1.80; అక, 1=68 
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ల. ఎల్లప్పుడు, అన్ని వేళల, 

(ఈ యర్థ మున. దఆచు నముచ్చాయముతో గూడియే యుండును) 

ఉ. ఎప్పుడు? చాను బల్కు నలు గెర్పడ పదొపదితోడ నిట్లనున్, 

వి రోం పే! 
రం నీ మాట మెయిన చేయదు, మేమెయ్యదియవ నెందు నెప్పుడు 

మాకున్, దామోదర యశుభ స్థితి, లేమి శుభము కలిమి నీదు లీలయ 
కా దే. భీష్మ, 2.9 

4. పూర్ణము, మునుపు. 

వ, ఎప్పటి పొలికలనికిం బోవువమనిన నతం డాదై్యపాయన[వాడం, 

నాసీమలోనిది గామియెజుంగుం గావున నన్ఫ్యూటకియ్యకొని, 
శల, 1-229 

5. మొదటి నుండియు, చాల కాలము నుండియు. 

క, గదంగయ్య మెక్నయడెకొ చేయుదు భీమునితోడ ననుచు నుల్లం 
బున( గో,రుదు నెప్పుడు నిప్పుడు నా,కది యొదవెన్ విధికృతిం 

గృతార్థుండ నై తిన్, 

ట్లో. చిరకా లేప్సితం దృష్ట్వా వాదయస్థ్రమిదం మమ, 
త్వయా సవాగదాయుద్ధం (తిదశై రువపాదితమ్. 

నం, ఖా. శల, 57-40 

ఎముక దే, వి. ఎమ్ము 

అస్థి, ట్ొమిక, బోయె. 

ఉ. కొన్నిటి నప్పళించుకొని కోవెముకల్ నులుమాడు, సౌ ప్తి 1-18 

వ. ఆ భూవల్లభుం డతని బరియెముకల గల (వేసిన, శల్య. 2-267 

ఎముకయూట దే, విం 

మజ్జ, మూలగ, ఎమకలయందు( బుట్టు నొకానొక జిగురు పదార్థము. 

దీని నుండియే సంతానోత్పత్తి కారణభూతమగు శు|కము వుట్టుమ. 

సీ, ఎముక యూటి, చవిగొని యానుచు. 

ఎమ్ము దే. వి, 

ఎ ముక 4 

ప్రీ. 2-9 



1876 ఎంపనుగ్గూ 

సీ, చతురంగములును జర్గరితంబులై యవ్కయవ భేద మెలుంగని' 

యట్టుగా(గ, దున్సిన నెత్తురు నెనడును నెమ్ములు, నెజచియు( 

గండలు నెనసి నమరతలము ఘోరందుగా. ఉద్యో. 2.144- 

ఎంపనుగ్గు దే. వి. 

ఎముకల పొడి, 

ఉం ఎంప నుగ్గు ల్ వ ం,డొండ ధరి|తిపై ఎ (6 దొరంగ, దోణ, 9.122. 

ఎంపపొడి డే, వి. 

ఎముకల పొడీ. 

క, కినిసి ఒక మర్చనుండు.. , (కు మెళ్చిం, గనుకని నెంప పొడిసెదర( 

గాలం 'గేలన్. [(దోణం ర్. 62. 

ఎయిదించు చే, న, కి, 

ఎయిద౭౯జేయు, 

తెలుప్కు ఎణీ(గించు 

క, చని యక్కుమారు(డేమయ్యెనొ యశ్రెఅలగాతీ(గి మనకు నెయి. 
దించును పుట్టిన కార్యమునకు దగియెడు, పనియట విధి గలువ- 

వసమె (బవా్యాకునై నన్. విరా. 5-287 

ఎయిదికొను చే. అ. (కి. 

1. కూడుళొను, ఒక చేటికి(జేరు. 

వ. మనుజపతి కనుజనసహితుండై సవా[న స్యందనంబుల తోడ వెన్ను 

దన్ని నిలిచెనంత( దక్మటి బలలబులు నెయిదికొని యమ్మెయిన్ల, 

దళంబుగా( గవిసిన, బిరా. 6-2 

2. డగ్గణు, నమీపించు. 

వ. పాంచజన్య రవం వాకర్టించి నప్పుడ వేగం బయెదుకో నుమనిన 
. , చారుకుండు, [దోణ, 2.354. 

శ మార్కొను, డీకొను= 

వ ఆట్టి యెడ నర్జునుండు శిఖండి నాలోకించి. > 

తే, నివు భీష్మున కలికినం బోపచేన్కు గలుగ నెజపేల యతనివై ల 



ఎయిదు | 1877 
క... 

గవియు మెయిది,కొని మదీయ కాణంబుల( గువ్ప(గూరం బటిపి 

కూల్చెద సీతని. బటురయమున. భీమ్మ. 8-888, 884. 

ఎయిదు చే. స కి, 

+, వెంబడించు వెన్నాడుం 

.వ అట్టి యెడ ధర్మతనయుం డనిలనందను నవలోకించి సత్వరంబగు. 

చి 'శంబుతో మత్స్యవిభుని వలను సనూవుచు నిట్లయొ. 

తే, ఇతని యా [శయమున మనమెల్లి బదికి, యున్నవారము గావున 

నుగరిపుల, పాలువడకుండ విడిపింప బాడి యికని, నెయిదు 

మెయిదుము రథరయ మెనక మెస(గ. “విరా, 8-202, 208. 

2. తయిముం 

వ, ...సువర్శ్ణా లోనైన బంధుజనంబులు నాదిగా.( గల పరివారంబు 

పలాయన పరాయణం బగుటయు వనుకొని యెయిది గోధన 

వర్గంబు మరల్చి విరా. 8.219. 

8. అందుకొను, చిక్కించుకొను, 
ఆ. ఇట్లు వజచుటయును నెంతయు రయమున, నమ్మ్యృుగంబు వెనుక 

నరిగి యరిగి, యొయిద లేక ధారుణీకుండు సారథి, బదరి చేరు. 

వేగ పఅపు మనియెొ. అర, 4-887. 

4. చేరు, నమీపించు. 

వ. ఆలోన నై ంధవుండు నం భమంజున శాత కృపాణ చరగాంబులు 

గొని రథంబుడిగ్గ నుటీకి రయంబున నెయిది యెద ల్చినంగని జనక 

ద్వేషియగు నతని రోష ంబగ్గలింవ వాపురందర పౌ తుండు పౌర 

వుని విడిచి య్దనకు లంఘించి కవినె, [దోణ. 1-170. 

వ. నిరామిషంజై న యీ చేకతో ననిసేయం బలలేమ వీర లేయిది 
యడ్డ పడి తడవు సేయకుండు నట్టుగా ముట్టికొని వసులం బెట్టించి. 

దొరయును శెలగడవంబోవక యుండ బొదువవలయు, 

విరా. 4-250. 

87) 



శ్రే878 ఎయిదు 

ర్. పొందు. 

క ఎలీ(గి పిజటుననిన వెన లై_,కులుకుదు సాళువము గాకి నొడిసిన 

భంగిన్, వెటుచజవం బొొదువుదు' ఐటీ,పల్సేీయుదు నీదు పూర్మి 

పారం జెయిదన్. విళా 2-282 

క, నగరి సరకు, లయినది యిట్లిట్టి భంగినజీణములై ౩ యెయిదం 

గలవారల6 గని, పయనము జెజు(గు నమకట్టుపని మజవకుండీ. 

మౌస. 138 

ఈఈ, కవియు, కాకు, 

క. అన విని ధృత రామం డిిట్లను సంజయుతోడ భీషణాటోపత 

నృర్హును€ డిశ్రెయిదిన భగ,దత్తుని కతనికి నేమి భంగి దురమయ్యొ 

నొకో, 

ఉం నొవుడు నాతడా ధరణి నాథున కిట్లను నట్లు దా(కినన్ * 

(దోణం 1-847; 845; కర్ణం 2_216 

అం (క 

1. వెడలు బయలు చేటు. 

క, అతిరయమున గురుడు భవ త్పుతుండుమ బాహ్రికు(డు నెయిది 

*ళ'డో బలసంతతి గూడికొన(గ( బటుల్భం,పొత హేషా నేమి 

రవము లికలగెం దఆుచై, భీష్మ. 2-168 

క. కడువడి నీనరుగంగ వడముడియును నీవె. క శీ ుమున నయి 

దుం గృవ్వడి కుళలిమయెన విజయం, బొడంగూడును మనకు దీని 

కొడ(ిడు మనఘూా. ద్రోణ. 8297 

2, పోవు, చను. 

క, అనిన నట్లకాకయని ఇర యరదంఖ., [దిప్పి యాత్మ సేన దిక్కు. 

వోవ, నిచ్చుటయును వెనుక" నెయిది స.శ వ్హ1+, లార్చివేర్చి 

“కురిసి ర్త న నమిత. “ (రోణ, 1.833 

వు ఆ ఆ సమయంబున దుర్యోధనుండును [దోణ జయ ? థులును నెయిది 
శాత : సము [ద ౦లున మునుంగ కుండ నారాభయు నుద్దరించిరి. 

[దోణ. 1-884 
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ఎయిదు, 

1. పొందు, - 

ఉత్సావా వృత్తము: +, వను ళో, కావిలక్యముడుప(బూని యరుగు 

చెంచితిన్ నుతా, భావజనిత దుఃఖా వార్చి పార మెయి పుత్ర కా. 

యూ 1-66 

“2. _వె కెత్తు, 

ఉ. అంతకు భీమసేనుడు రయంబెవంగన్ గద నెటు వట్టి య,త గంత 

రయంబు మై బిణి(ది కాతని |దోచిక నడ్గదాపరి, (భాంతి వెలుంగ 
నిల్చిన, [దోణ, 1.181 

సతి, చేరు, సమీపించు, డగ్గలు, 

ఉ. ఆత(డు సిక్కెనేని బలమంతయు విచ్చు మరల్పవచ్చు గే,[వా 
తము నట్లయెన సుకరంబుగ నంతట నెల్లి(దీలు నీ, యాతథతనేన 

యం దతని నారసి కానకయున్న వీరి ని,ట్లీతలడించి యాకదుపు 

నెద్దుగ( బోదముగాక |వేల్మిడిన. వదా, 4-247 

“©, కి 

"1. తప్పించుకొని పోవు. 

ఉ. ధరణీశ్వర యింతకు మున్ను వీటికి బోవవు శ|[తునే పుడిపి 

పోయెడు వాండవు గావు నీవు సై,న్యాావలి యైన జేడ్పడక 

యాతల 'కెరుట లేదు నేనియున్. విరా, 4.192 

2D తోడ్పడు, 

(అభిమన్యుని మరణమునకు దుఃఖంచుచు అర్హునుండు,) 

చ. పలువురు సుట్టు ముట్టికొని రాణ కృపాణముఖ్యాస్త్ర శస్త్ర పం 

కులం గడు నొంపంగా దనకు. దోడ్పుడువారలు లేక నన్ మదిం, 

దలంపండ య త్రీన్ రిపువధంబున కెయుము తండి యేను గొం, 

దలమున( బొందకుండనని తా( బలుమాలును జీరకుండునే. 

(దోణ. లై డత 

-8. చను పోవు, వెళ్లు, 

చ, నచివుల( జూచి యిప్పుడు వెసన్ మన మెయ్టక తక్కినం బకు, 



1880 . ఎయుకొను- 

(పచయము దప్పిపోవుం దుది భంగము నేగియు వచ్చు. 

విరా. 8-140: 

క్క విను పాంచజన్య పటున్ని స్యనమ 'దెయిది మజ;ది యెడరు సైరిం 

పక కృృమ్లుని రణముసేయు రోభనంబని తల(చెద నెల్లు మెయ్రు: 

మధికరయమునన్, [దోణ, 4.141 

ళో, గచ్చ గచ్చేతి గురుణా సోఒనుక్ఞాతో వృకోదరః, 

నం, భా. (దోణ. 1-127, 26. 

ఎయ్టకొను చే. ప, కి, 

తఆిమికొను. 

ఆ, అప్పు డర్దునుండు తప్పక చూచి యీ బలము పసుల నడ్డపడక 

యుండ, నెడ సొరంగ వలయు నిట 'నెలుకొనుమని, పనిచె మత్స్య 

భూమిపాలనుతుని, విరా, 4-267 

ఎయ్యది దే, నర్వ. (ఏ-} అది) పయది, ఏది, ఎది, ఎద్ది 

l. పశ్నార్థకము, 

ఉ. ఎయ్యది జన్మభూమి కుల మెయ్యది యొయ్యది యున్నచోటు. 

స్కరెయ్యది మీర లిందులకు నిప్పుడు వచ్చిన దానికిం గతం. 

కెయ్యది నాకు నంతయును నేర్ప్చడంగా నెఅింగింపుడు. 

విరా. 1-190: 

2. కాక్వర్థము ('లేదు' అను తాత్పర్యమిచ్చును) 

వ. ఇంతకంళెను సెంవియ్యది (చెంపులేదు అని తాత్పర్యము) 

ఉద్యో, 8-149: 

ఆ. శోకమునకు నెయ్యది తుది (తుదిలేదు ఆని తాశ్చర్యము) 

(స్రీ 1-6. 

రి. యచ్చశ్తార్థకము (ఇది త చృచ్చార్థకము న పేదీం చును) 

వం ఎప్వరికి నెయ్యది యిష్టం బయ్యదియల్లం దనమాయాబలంబున 

మయుం డొద వించుచుండు. కర్ణ 1.2868: 

క. మన మందఆమును ధృత రామ్ష9ని కడకుం బోయి కార్యనూ[త 
మతనిచే, వినవలయు చాత(డెయ్య్యది, గని పలికిన నదియ మనకు4 

గ ర్రవ్యమగున్. సౌప్తి, 1 1.41 



ఖర 1881 

ఎయ్యేని ప (ఏ- ఏని) య చృజ్దార్ధకము (తచ్భశ్షార్థకొము నవే 

&ంచును ) 

వ, ఎయ్యేని వేల్పు నావ్వోనంబు చేసెద నవ్వేల్పు సనుబెంచి నీ వశం 

బున నుండు. ఆర. 7828; ఆది, 5-18 

౨. ఏదియోో ఎవరో _ అని నిర్దేశార్భమును సూచించును. 

వ ఇతండు కిరాతరూప (పచ్చన్నుండై_న యెయ్యేని యొక్క. దివ్య 

పురుషుండు గావలయు. “ఆర. 1-815 

వ. పము వసిష్థ మునివరు శాసనంబునం జేసి మర్త్యలోకంబునం చె 

య్యేనియ నొక్కా (స్త్రీయందు జనిశ్రింపం బోయెదము. 

ఆది. 4-127 

వ, ఇవి యెయ్యేనియు నొక్క ధనుర్వేదవిదుం డయిన [(వావ్మాణు 

నపత సిం బగునని శంతనునకుం జూపిన, ఆది, 5.188 

ఎర దే వి, 

1, (భూ ఈాదులకు వేయు) ఐల్హి ఆహుతి, 

క. నరపతుల నెల్లి భీష్యున, శిరగా నొప్పింప(జాల నే నడవులకున్, 

మరలం బోయెద. భీష్మ. 2-6; ద్రోణ. 8__185 

2. పశుపజ్యాదుల యావోరము, మే(త. 

తే. భయము దక్కి యచ్చోటన పలితు డెరకు(, |గుమ్మర(గ, 
కాంతి. 8-208. 

పం ఎరలకై వచ్చి యట్లు దోచిన నయ్యలుక, శాంతి. 8--204 

వ. ఎరకుః జెనంగు డేగల చందంబున. జీ తగతులం బోరి పోరి, 

(దోణ. 8.266 

ఈ. .4,ఎరకై, వెరవున( గాకులుం (గోతులు, బరువడి( జీకాకు 

పజణుచు ఫంగి నలి(చుచున్. [(దోణ. 1-268 

శీ. ఆవోరము. 

చ, ఫలము దళంబునుం దొడివము. బాయుట రాలినవాని. గొంచునా™; 

కలికెరనేసి గోరసము కార్యము నట్టుల నిర్వహించి, అను. ర్_56 



1962 ఎర6గు? 

4. వ్యననముః 

చం తిరుగుచు! బుట్టలం బొదల౬ (దిమ్మరు పాముల రోసిరోసి వి,మ. 

రతర చీర్భదఆండమున డొల్లంగ (వేయుచు వచ్చివచ్చి య,య్యెర 
నొక డుండుభంబను నహిం గని వేయ దండమెత్తు(డున్ , హారి" 

వారి యంచు డుండుభ మవోహి భయంపడి పల్కు. ఖార్గవున్. 
ఆది. 1-152: 

ఎరంగు దే, అ. (కీ. ఎఆంగు 

1. కిందికి దుముకు, డిగ్గనుజుకు, 
క, నవా బేవుండును గదగొని, మహి ఆర(గినయప్పు డొవ్పెం 

(దోణ. కేఎ 161. 

2. ఉలుకు, లంఘించు. 

సీ. మృగంబు వై శెళంగు సింగమ పోలె( గిట్టి సత్యేషుని గీటడంచి, 
శల్య. 18/9; కర్ణం 8.256: 

8. నమస్కరిలచుం 

ఆ ఎట్టి రాజులను మహీసులో త్తము లెదు,రగుగుచెంచునప్పు డధిక 

భ క్తి నెతంగి పీయము వలికి తెరువిత్తురు, ఆది. 7-111: 

ఎరగలి కే. వి. 

ఉల్క. ఆకాశమునుండి శేఖాకారముగా. బడు కేజఃపుంజము. 

చూ. ఎరగళువోవు. 

ఎరగలిచిచ్చు వి, 

దావాగ్ని, కార్చిచ్చు, అగ్నిం 

చ, ఎరేగలిచిచ్చు కాజుడవి యొల్లన్ను జెల్లున నొక్క పాయగా, దరికొని* 

కూపడంచిన విధంబున. ఖీష్షం 2.__5- 

వ. ఇమెరణ లిచిచ్యు గ విసి చుట్టుముట్టిన నమ్మనుజనాథుండును 

నచ్నాతులు నిరావోరుల్లై యునికిజేసి యొక్కచోటం దజియ. 

ఎరగళ్డువోచు 

ల్కాలు వడి మాతు, 



ఎరవళ్లు వోవు 1888: 

వ. మిగిలిన మాతంగంబులు వెనంగిన కనక లిప్ప కాండంబు లూడు 

కొౌొనం దాళకి న నెరగళ్లువోవు కొండల క "వడిం బొలుచు నవి 

యును, కర్ల, 8-137 

శ్లో, భరై8 కనకవుంఖై శ్చ చితా రేజు గ్లజో_త్తమాః 
ఉల్కాభి సంపదీపా (గాః వర్వ్యుతా కవ భారత, 

సత భాం కర్ణం 52.17 

ఎరగొను చే. స, కి. (ఎర --కొను) 

ఓ. ఎరగా(గొౌను, అవోరముగా(గొను, ఆవాుతిగా(గొను. 

లే, రురుకుమారులు దమయంత€ గుడిచి (కొవ్వి, మీ "దెటుంగరు. 

మా శేమి మేలుకాక్క నాలుకలు [(గోయు నర్జునానలము రటీిసి,. 

యెరగొనం గని సంత్భ_ప్తి యెనక మెసంగ, ఉద్యో, 4-12 

2. మే(త మేయు. 

సీ. చలనంబు లేక జాజలి తపోనిష్ట నానీనుండై యుండ. బిచ్చికలు, 

గూడు గావించె. దనశ్హ_న్తకంబున నమి్మిథునము గారణముగ 

నండములు గలిగి, పిల్లలై వర్తించి యెల్లెడ కెరగొన నరుగుచు, 
శాంతి. 5-124 

ఎరవగువా(డు దే. సర్వ. 

భేదబుద్ధి గలవాడు, అన్యుండు. 

-క వైరుల దూతలు వెరవగు వారు నిరాకృతులు( భాపవర్తులుల- 

దథకుం, చేరువగా: జర్రించుట, నేళమి తుధి(జోయి శేటునిందయు. 

ఏ. ౨ వచ్చున్. ' వ. నిరా. 1-188. 

ఎెరవల్లి దేవీ." " 

ఎరగలిి, కార్చిచ్చు, దావాగ్ని. 

ఫే. కనక భూవణ జ్లాలంఖు కతన గజము, లెరవళుల | పోవు కొండల. 

వెనసియొ ప్పె, వల్లనంభఖుల హసల వలన నద్దీి,ఘునతరంగంబు లను 

(౯. దురంగములు వొలిచె . భీష్మం 1-68: 
(“ఎరవళులు వోవు" - అని పెక్కు. (ప్రతుల పాఠము) 

ఎధవళ్లువోవు దే. అ, కి. 

|; ఉల్కలు పడీ మండు, 



1884 ఏరు 

చూ. ఎరవి (“ఎరవళులపోవు' - అని కొన్ని [పతుల పాఠము) 

ఇరవు దే. వి. 

కొంతకాలము వాడుకొని తిరిగి యిచ్చుటకు అడిగి తెచ్చుకొను సొమ్ము, 

క, ఇమురు నలేశ్వర మాతుర్కగమ్ముుల నీ కార్యమయ్య్యగాదే కడు 
లోోభమ్మున నొండ్లవి సొమ్ములు, రమ్మనగన్ వచ్చునే యెరపు 

సత మగు నే, 5 ఆరు.:4..847 

క, తన యొడ లెరవని నను మను,జునకును బంధుతతి నత మె ళోేకించిన 

వ,చ్చునె చచ్చిన జంతువు నెమ్మున మధికము నొచ్చుగాక మ 

హిత వివేకా. శాంతి. 1.220; త 1=88 

(ఇక్కడ “ఎరవువంటిది, అనిత్యము' అని భాపము) 

చ. భేదము, ఆరమరిక, - 

క, గురుఖీప్యాదుల మనములు, దురమునకుం జొరకయుండ దుర్యో 

ధను డాాతురు(డై యొడ(లటుప(గ నిప్పరునున నెర్వవై న అిచ్చ 

వడు బల మెల్లన్ . ఉద్యో. 1-68 

విణ. 

1, ఎరవయినది, 

చ, వారి గలుగలగ నేటికి భయంబున 'వచ్చితి నీదుగాండివం బెరవుగ 
నిచ్చి నీవు నొగ అక్కి వారిన్ రథింజేయంగన్న నిషురభుజ విక 
మో|గు(డగు నూతతనూఖవుం దత్సవోయులం, . బొరిగొనండే 

సుయోధనుని పోడిమి దూలంగ నొక్కమా తలోన్. కర్ణ శె=రీ5్ 

శి, అన్యము, లా(తీ, తనది కానిది. 

వ మ మె్టరపుగా( దలంచి యియ్యెడ నిట్ట ట్రన వలవదు 'పురంబున 
కరిగి యయ్యుడ" సీశెట్లు (వయం: బట్ల మన్నింపుమని రందు( 
గంకుండు మజియు నిటి టృనియె, + వీరా. 8-234 

శం తనకుం చా చెరవని నను విను బంధులు నత మె యన్వి వేకంబుననే 
జనులవయి( కేయ నర్మిలి, నను వగనోంద 'దది 'శారణముగన 
శేం_దా. "శాంతీ, 4-11 



"ఎర నేయు 1885 

ల్లో, ఆత్మాపి చాయం న మమ నర్వా వా పృథివీ మమ 

యథా మను తథాన్యేషా మితి చీంశ్య న మే వ్యథా. 
సం, ఖా, శాంతీ, 174, 14 

క, వరనాయక నీ యేలెడు, పురమున భూమిని మమశ్వబుద్ది గల్తుగకి, 

"బ్రెరవై యుండుటకు. గతం,బరయఃగ వెద్ది వినుపింపుమది విశదము 

గన్ = | ఆశ్వ, 2.91 

-ఎరవుపడు దే. అ. (కి. (౪ ఎరవు) 

కలహించు, భేదపడు, ద్వేషించు. 

వ. అట్టి యెడ నవా దేవం డాశై_ నేయు నుద్దేశించి... మీలో మీరెరవు 

వడం దగువే యలుకదక్కు మనునెడ. (దోణ, 871 

.ఎరవుమాట దే. వి. 

ద్వేషమపు(బలుకు. 

వ నురనదీసూను దికు,. మొగంచై. నుయోధనుండు నీకుం గోపింప 

_నగునే నన్నును గార్యభారంబునుం జూచి నా [ఐదుకునవై. నర్వం 

బును నహింపవలయునని శెర్చి యంగరాజుం గనుంగొని మీ 

రెద్దతలు నొక్కటియె భరంపడి యిప్పని సక్క_ం జేసి కాక మీలోన 

నిట్టి యెరవు మాట లేల యని పొదివి పలికి. ఉద్యో. 4-263 

.ఎరవుసేయు దే. న. కి. , 

తనది కాని దానిన్ని గాంజేయ్యు 'ఎరవు వన్తువుగాం జేయు, 

ఈ ధనములు బంధులు భోగము, లని యొడు నస్థరములెల నాత్మ కెరవు 

చే,సిన శాంతి యలవడును మనమున శాంతి, శీ (శ్రి సమృద్ధిమోకము 

నిచ్చున్. శాంతి, 4.846 

ఎఎరసేయు డే. స, (కి. 
1, ఎరగాజేయు, బలియిచ్చు. 

చ. అతని శిఖండి వాణముల. కళ న్లైర శే వేసితి, కరం 8-120 

క _..అప్పారచాలో, త్తరు' నొక' చారసమునకు, నెరనేసె, 
re ము శల్య, 1-214 



1886 ఎరియించు? 

2, అవోరముగా నొనరించుం 

చ. ఫలము దళంబునుల డొడిమ(శాయుట రాలినవాని( గొంచు నాం 

కలి ఇర సేసి గోరసము కార్యము నట్టుల నిర్వహించి. అను. ర్-55- 

ఎరియించు దే. స, కి, 

తపింవకేయు, పీడించు. 

వం బకునితో డంబుట్టువగు నలాయుధుం డను ననురేం (దుండు వడ 

ముడివలని వై రోంలు ె ద్దకాలం కేనియు మనం బరియింపం దణ: 

వేచికొని యుండి యన్ని శా నం|గామంబునకు ససైనన్రంబుగా (6 

*ను దెంచి దుర్యోధనుం గని త న్నెలిగింగించుకొని యతనితో నిట్ల 
నియ, [రోణ. 56-209: 

ఎరియు దే. అ. కిం 

1, దగ్గమగు, మండు, శాలిపోవు. 

సీ. మతీయొక్య- చెవ్వగ మనమున జనియించె, వాంబికేయుండు 

గారగ్గి నెరిసె, ఆ|ళ+ 2-166- 

కం గురు కర్టుల యస్తా9గ్నుల్క నెరసిన యదిమున్ను దీని నిటుగాకుం 

డల, భరపడి రతీంచితి నం,గరము 'దెగినం దొలంగి యిపుడు గాల 

విడిచిరిన్ , శల్య. రి. 837. 

శ్లో అన రృహువిధై గ్లగ్గణః పూర్వమేవాయ మర్చున, 
"ఈ 

మదధిష్టితత్య్వాత్ నమళేన విశీర్ణ 8 వరంతప 

ఇదానీ ంతు విశీర్ణా 2. యం దడ్థో (వివోశ్రన్త స తేజసా, 

సం.భా. శల్య. 6818.19" 

2 పకిశేపీంచ్చు శాధపడు. 

“క పరుల. ధనమునకు విచార, పరిణతికిం చేజమునకు బలమునకు 
. మనం, జెరియయగ ననవ్యాపడు నన్నరుడు చెవులు ెని 'వేదనఐ 

బడు నధిపా. వ. ఉద్యో. 2-56 

క శర వేదన సర్వాంగుము, ' ఇనిరియుంగ. చాకిపుడు పెదవుఆం డెడు. 

ర్నృహ్టాయర ముడువదగిన . నీక్షుల్యు వెధవుం రే నేర్తు వీవ వే 
. శామ్మనఘా. . ఫేమ్మ. 81-420; |దోణ, క-256. 
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లి. నకించు, చచ్చు. 

కం కెరవులు దమడుళితమున(, చా రెరిసిరి కల్మషంబు చాన గలదె" 

భ్యూభారము వహింవు బఐవాు య.జ్ఞారంభణ మాచరింపు మఖిల 

హితముగన్, శాంతి 1-105 

తోటక వృత్తము : తమతమ తప్పుల చా రిరియంగా, విమలమతీ: 

యిటు వీరికినె ళో,కమున దహీంప/గ6 గాదు మనంబున్, నము 

చిత మి త్తణ్ శాంతము నుమ్మీ. (శ్రీ 1-81 

ళో, ఆ తా్యాపరాధాత్పు (శాస్తే వినమ్టైః పృథివీవ కే, 

మా తాన్ ళోచన్వ రాశేంద్ర నహి ళోఒశకే స్తికారణమ్. 
సం. భా. శాంతి. 6-86: 

ఎజి దే. విణ. 

ఎజ్జనిది, అరుణము. 

క, నిలిచి మవో స్తం బెజునుం,టలు (గమ్మ(గ నేయుటయు. 

భీష్మ. 8-117 
ఉ, నెత్తుట( దో(గి నేల యెజనింగి శెఅంగున నుండె నక్కుమా 

రో త్తము( డందు( ఆం|దు క్రియ నొవ్పె. (దోణ, 2. 1287 

ఎఅంగు; ఎఅణింగు బే, అ, [క 

1. (వాలు, దిగు. 

ఆ. దానిమీ(ద నుండి వాని రెంటిని భుజిం,వంగ మది( దలంచి పంచ 

యోజ,నములు నిడుపు గల్లు రమణీయ శాఖవై , గరుడు( డెలమి- 

నెఅ ౫ గురువ రేణ్య. 

క. ఎటి(గిన య వ్పెన్నువె(గున విలుగుటయును, ఆను, 1-236, 20 

వ. కొలంకుల చందంబు నొంద వాని శెఅంగెడు కొదమతు మెద 

పదు వుల పగిది. దొర(గు చాఖండలతనయ ఖండిత పఠవీర కాలా" 

యన నాళతాచళకలంబు9ల వలనను. విరా, 6-60 

వి. వడు, రాలు, 

వ. (శుత వర్గ శిరంబు భల్ణంబునయ[దుంచిన నది ముఖకాంతి మెజయం 

జం|దమండలంబు మహి కెఅ(గు తెజంగు(డోపం బడియె. 

కళ్ళ, 2. 216. 
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రి నమస్కరించు. 

క. మవోదారుండు గుంతీ చరళాం, భోరువాముల కెఅ(గి వినయ 

భూపణు( డగుచున్. ఉద్యో, 4.9 

సీ. ఆనథు సుభాసీను(డై న వసిష్ట స సంయమి గాంచి భక్తిం భాదముల 

Be(గ. ఇౌంతి 6.8 

వ, వేదవ్యాన మునివరు పొదంబుల కెబంగి. అశ్య, 1-187 

వ అన్నరపతి చరణంబుల కెజంగి. ఆశ. 8.189, [దోణ. 5.420 

ఎజిక దే. వి. 

క. ఎటికలు విచ్చుచు( దుండము, శతెఅుచుచు |వేగడరి సొగసి (తెళ్ళి" 

వివశు(డై, యటనదిన నోడకు మని వారి నెణ్ సక్కంగం దోచి 

యె_కై నెగయంగం గృపన్. 

ఉద్యో. 8801; విరా, 2.240 కర్ణ, 2_72 

(“ఎఅకలు — అని ఐవు వచనమువందే [పయోగము.) 

ఎజచి దే. పి. 

మాంసము. 

సీ, ,..నెనడును వెముులు నెజచియు. గండలు 'నెనసి సమర -అే- 

తలము భోరంబుగా. ఉద్యో. 2-144 

క. ఉఆఅవగు నారుగ పంటలు, గొతియల పాడియును దటచగుం 

బురుములకుం, దెఅవలు చుట్టము లయ్యెద, రెజు చియ భుజియింతు 

రర్ది నెల్లజనంబుల్ . ఆర. 4-295; ఆది. $5=వ్8; న్వర్ష = 82 

ఎతీంగించు; ఎటీంగించు చే, స, (కి, 

ఎజి (గ (జేయు. 

1 పకటించు. 

సీ వాయ' మదద్విరద రథా రూఢ దక్షత, బకటించు వారును 

' శాస శక్తి, కుంత తోమర గదా కుశలత్వమెలిగించు, వారునుగా 
నిట్లు వనుధలొన -ఆ- రాజసుతులతోడ రమణ బాండవ ధృత 
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ఠాష్షినుతులు వృద్ధ రాజులొద్దం, ద ద్ధయును ముదమున6 దమ 

తమ విద్యలు, మెజసిరల్ల జనులు మెచ్చి పొగడ, అది 6-11 

క కుంతీ తనయులు సమయమ్ము శాంతత మై నడపి తమ భుజాబల 

మును దుర్తాంతోద్యమ శౌర్యము నెటింగింతుమనుచు నున్న 

వారు గినుకెద గదురన్. విరా. 1-18: 

2. శలియ(జేయు, 

క, అన విని తగుమాటల నా.తని కొందలపాటు పాండు తనయుండు 

[గమంబున డిందుపజచి యరగము, ననగా నెటింగించి పు 

శంఖము మటియున్. విరా. 4-178; 

కే, ఊర్ధ్వ్యగలతి కేగు మానపు లుండునట్టి, నెలవు లార్యులు శా న్ర్రను. 

నిశ్నయమున(, గని యెణింగింతు రవి నీవు వినుము నీకు; చెలియు 

నట్టుగ( జెచ్చెద ధీసమ్మగ, ఆళ్వ. 1-182: 

ఎటి(గ(బడు డే. స, కి. 

"తెలిసికొన (బడు, కనబడు. 

అం వివిధ దుర్నిరూప -వేషముల్ కొని, నిఖిల దిశల యందు. 
నిపుణ వృత్తి, నెణు(గునట్టుగా ననేకుల€ బుచ్చిన, నెల్లి నేటిలోన 
వెలుగ (బడి. విరా, 8__93: 

ఎయి6ంగమి; ఎజుంగమి దే. వి. 

ఆజ్జూనము, అప వేకము. 

క. ఎలు(గమి చీకటి నీ సెద్దణికంబు దలంవ నేమి తప్పు గలిగినన్,. 

మటిచి దయ(జూడు మిట్లం.దటు నీకుం బనులుసేయ( దగుదురు 

పీరల్. విరా 6-367 

చ తన మును పడ్డ బన్నములు6 దమ్మునివై (గల కూర్చి వేర్మి నీ 
జనపతి నైపకున్నె యది సక్కని రాజ్యము పాలు లేక త్కీలున 
కొడంబాటు గల్లిన నెలుంగమి వె ట్రశె చాలనైై0 వీరన రొకొ 

నానలేమి యని యాడం లోకము వారు శేశవా. ఉద్యో. $-102 

ఎజుంగు; ఎలుగు చే. స. కి. 

1, తెలియు, (గహించు, 
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వ్క తన దివ్యచి_త్తంబునం శల యళక్కారుణ్యంబు తెటిం గెలుంగు 

నట్టి శక్తిం (బసారించి, విరా. 1-11 

వ. ఆని యుపలాలితుండగు డింభికుండు రనకొొలంది యెజుంగరక 

మవోపచార్థంబు వేయడు విధంబునం విరా, 1-22 

క. ధరం బెజుంగుచు నెటింగిన దానిని, మణవ కనుస్టించునది సమం 

జసబుద్ధిన్, ఆది, 3.2608 

2. అభ్యసించు, శర్చు. 

శా. దేవా నాలవజాతివా(డ నిను నర్ధిం గొల్వగా వచ్చితిన్, సేవా 

దక్షత 'యొండు మై నెజు(గ నీ చిత్తంబునన్ మెచ్చున, శైవండం 
గడుచేర్తు బానసమునం దిచ్చోటనే కాదు న,న్నేవీటన్ మిగులంగ 

చెవ్వండును ౪ డెబ్భంగులం జూచినన్ . "విరా. 1-210 

“శీ కను(గొను. 

క. కీచకు(డు | వేటువడి తన్క నీచపుచెన యొకు లిటుంగనేరకయుం 

డన్, లేచి వెనుక(జని విస్మయ, గోచరుండై యసురకతనం గుం 
రితు డగుచున్ . విరా. 2180 

“శే గురుపటు, 
— ట్రై 

వ మంద మంద నంఛావనంబుల నంబోధించు పాంచాలి పాణిన్నర్శ 

నంబున మేలుకని యిది యెవ్యరనవుడు నేనను నమొాగినిని యెలుం 

చెణింగి ఖీమసేనుండు. విరా. 2-167; ఆర, 1-827 

“ల్స్ జై _ఫియందుంచుకొను, 

క కృత మెటు(గుదు రువకార,|వతమున వర్తింతురెపుడు వదలరు 

కరుణా,న్వితు లీవరపతికి శుభ,(పతిపొదకులగుదు లేమి భంగుల 

"6, వెదకి తెలిసికొను,. . 

“ఆ వివిధ దుర్నిరూపవేషముల్ గై కొని, నిఖిల దిశలయందు నివుణ 
వృ త్తి, నెజు(గునట్టుగా ననేకుల బుచ్చిన, నెల్లి నేంటిలోన నెజు! 
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7 విచారించు. 

తె. వాలి యజ్ఞాత వాస సంవత్సరంబు, నిండకుండంగ మున్న పార్టుండు 

బయలు, మెజుసి సమయంబుదప్పె నీవెజి;గి దీన్మిశేటి దగు నది 
"నేయుము మేరినీశ, విరా. 5-శీ69 

శ్రీ. అనుభవముచే [గహించు, అనుభవించు, 

క, వారి కుఠిశతతి యుజుఠథోని, గురుతర వతములళోడి కులగిరి 

వోలెన్, గరుడుండు గగన గతి నుర్కు తరజవమున నరుగుదెంచి 

తల్లికి [ మొక్కెన్. ఆది. 2.41 

ఉ వీడు నీ, చేతుల లావెలుంగ(డు వి? వ్రశుభం లిది నీకు ఫల్లునా. 

[దోణ. 8.188 

9, క్వార్థకమువై వకతిరేకార్గక [కియారూపమునం జేరి “లేదు” అను 

నర్థము నిచ్చును, 

విని యెయు(గండు = వినలేదు; చూచి యెజు(గండు = చూడ లేదు. 

క. ఒట్టి నభన్, మానవ లో శేళ్వరులం, దే నెన్నడు(. జూచి వినియు 

చెలు(గ ధరి తిన్. నభా. 1.68 

చొచ్చియెజు(గండు = చొచ్చుట యెటుంగండు - [ప వేళించిన వాండు 

కా(డు = (ప వేశింపలేదు. 
/ 

క. బాలు(డు నుకునూరు(డు వె,ళశ్కాలములం జొచ్చి యెజు(గడనక 

'మొనసొరం, జాలుదు చొరుమని పనిచితి. దోణ, 2-141 

ఎణీ(గి ఎణీ(గి = బాగుగా 'దెలిసికొనిం 

ఆ. ఎజీ(గి యెలి(గి నన్ను నేశార్థసము పేతు. జబాడియయ్య యిట్టి 

పనికి. బనుప, . * ఆర, 2-86; ఆర, 3-821 

-ఎజుక చే, వి, (4 ఎలుగు) 

1. జ్ఞానము, తెలివి. 

తే, [కీడ దెస. "గౌతుకం బురియాడ రతుల, చవులు గొనియాడ వారు 

దీని సుఖంబుగా( గోర రెందు, విరా. 2.70 

తే, పన నీవను వై క్యాంపు ఇటుక వెడము(౧గాత గమనాగమనములు 



i892 ఎఅుకచేరు : 
[(గాంగిపోవ, శాంతి. 4-248" 

ని, స్మృతి, 

ఆ. ఎల్లవారు నెటుక లెడలి చొక్కెక్కి నిదాతి యము గూరినట్టు 
లైరిః విరా. 5-208. 

3. (పజ్జం 

వం వనట యనియెడు నగ్ని నెజుక యనియెడు నీట నార్పుము. 
(స్రీ 1-92 

. ళ్ళ వ్వుతశోక సముత్పన్నమ్ వముతాళం జ్యలితం తథా 
(పక్టాంభసా మవోభాగ నిర్వావయ సచాప తవ॥ (స్రీ. 8-49 

4 ఆశాగానాత్శ వివేకము. 

సీ శారు గొందజుకు బాధకులయి నడచుట నరులశే వాధలం బడుట 
గలుగు, నీవి కాలభావ్యంబు లెజుక గల్లిన నొరు బజీచితి నొరు. 

నిచే/ బడితి ననుచు బురుషుండు [పియళోకమున బొందండు. 
శాంతి. 1-1885- 

ల్. | వసిద్ధి. 

సీ పాండు కుమారులు , ..భూసురవరుల వలన, వేదంబులును ధనుర్వే 

చారి విద్యలు, గజిచుచు( గడలేని యెలుక? దనరుచున్న( దది. 
పుల గుణోన్నతి నై వక, "ఆది, లా=12 

ఎజుక చే సేయు దే. న. కి. 

శతెలియ౭జేయు, తెలుపు, 

అ. ద్వారపాలు రచట వారింప కాంతీమై, నూరకున్న(జూచి వారు" 

వెజచిలోని కెబుకచేసి లోగుచు వారు ద,న్ననుప నరిగె న్భప 

గృవాంబు నేర, ' శాంతి, 6-268; |దోణ. 4-188 

ఎఅికపడు దే, అ. కి. (V ఎబుక) 

1. తెలియు బోధవడు, స్పష్ట పడు, (పకటితమగు, 

క వారి పలికిన విధ మెంతయు,"నెరవై యున్నయది వింబ యిమాస్తట- 
ఇజం, గరయుదము తొలుత నీ పెన్కుపరి. చంరం బెల్ల సెలుక పడిః 

'యెడు( విదపన్.. | . ఉద్యో, 8-214; ఆ" వి 1 6 



ఎటు గలి 1898 
ఆ. కాపమిచ్చువాండు జనని యుత్సంగంబు,నందు నిదపోయిన ట్ల. 

యుండి, యమరవరుల కజునక న యనోగన్య సం, భావణంబు 

లజుకపడ(గ వింటి, ఆది, 22-131. 

౨. అనుభవించు చున్నట్లు తెలియ బడు, 

గ, అధిక ద్కుఖరోగా ర్తున "కెషథంబు, సురచిరంబుగ సౌఖ్యం మి. 

చూవె యెందు నొనర భార్యానమేతు(డై యున్న వాని, శెంతల 

య్యును నాపద లెటుక వడవు. ఆర, 2_78& 

ఎజుకు డే. వి. 

కీరాతు(డు, నిషాదు(డు. 

తే, పజవ నోపకయన్న మైమజచి పెంటీ బెనగియున్నాను బనవింవ: 

మొనసియున్నా(, చదెవులుగొన మృగముల. దివిరి యయ, రెఅచి. 

యావోరముగ మను నెజటుకులయిన,. ఆది, వ5-రీతే 

క, ఎటుకని యెలు(గక నిన్నున్, మజుకువ నెరిరితిని దీని మఅవుము. 

నన్నుం, గబకంఠా వమియింపుము, నెటి నెవ్వరి కలుగ నగుణె, 

నీ చరితంబుల్, ఆర, 1-827 

' ఎజుకువ దే, వి. (ఎలుగు) 
అనురాగము, (ేమం 

శ, అవయవ భంగులందు( దగిలి మజఅపున6 దడయు నిద్దఅ విశాల, 

నయన దీవుల చెలుకువ బయలువడ (గ. విరా. రీ. 895. 

క, ఎజీంగినం జేరండు చేరుట్క యొజుకువమై మనకు బై వ మిచ్చినసిరి 

య్యిట్ల ణీ మిన యీలో గక్కున,నఅకు మిత(డు దెగిన మన మనః. 

ఎయిగలి దే. వి. 

విరుగుట, పెంపు. 

సీ. *..=.దమం బెలుంగలి యధికంబై న, [సోత సృధోముఖ[నుతి రజన్సు, 

ఆ- పెరిగినపుడు మధ్యసరణి సత్త్వము వృద్ధి. బొంద నూర్ద్య 

వృత్తిం బొందు. అశ్వ. 2-126 
88) 



1894 ఎట్ట 
ఎబి దే. వి. 

న "్పజుప్పు, ఆరణ్యము, 

సీ. ,..పల్లివముల క మైజ్రకుం బన్ను నొసంగి. విరా, 2-114 

విణ. 

ఎట్లనై_ నది, 

క నరు(డలుక వొడమియును ను న్ధిరుడ తన యొజ్ట సెరల చెలువున. 

గెందా,మరలం దెగజెడు కన్నుల నరుణచ్చవి నజ మె... 

విరా. 2-132; శల్య, 2-268 

ఎట్టిందనము చే. వి. 

ఎతువు రంగు, 

సీం ఎజ్జ(ద నంబు( దనరిన మూ(పులు, నాయత న్ఫీతంబులై న బాహు 
వులు వెడందయురంబువై పొలుచు నితండు భీముడు. ఆశ.2-40 

ఎటబ్జిన చే. విణ. (ఎట్టి) 

ఎల్తినిది 

అభోజవతిమీదం గడు నెల్టునెన | కే/గంటి చూడి, నిగిడించి. 

మౌన ' 1=శీ5్ 
ఎబ్లనవ్వ్యు; ఎజ్లని నవ్వు దే. వి. 

కోషముచేం గలుగు నవ్వుం 

చ వాయములమీంద సూతుపయి "నాతని యంగములందు న్యస్త 

సం చయ మడరించినం గమల చారుముఖంబున నెల్జ్ల నవ్వు చె, 

న్నయి విల సిల్ల భల్లమున నన్నరనూను(డు _దుంచె విద్విష,్భయ 

దవిలాన ఖాహు సముద|గత వాని ిరంబి (గక్కునన్. 

రేం 3 స్యసు ధివు డెజ్టని, నవెఇలయ(గ మాలుకొ నె మృణా ర రహా 

తు డె ॥ శల్య 1-248 (పాశాం) 

ఎజ్జనార్యుండు వి. 

ఎజ్జ కవిం కవితయములో మూడవ వాండు. 

సి అన్యుడు ధరై ఉఆతత్ప రాత్ము.(= తే- - డెజ్జ నారున్సడు 

(చూ, అనుబంధము. =చివరిసంపుటకు ) ఆర. 7- 470671 



ఎలదీి6గ 1895 

ఎజ్జని చూడి దే. వి, 

కోపముగల చూపు, కోపదృష్టి. 
ఉం [కోధవేగ సముద(గత నెట్టని చూడ్కి.జూవి. విరా, 5-198 

ఎల దే. విణ. 

(వృ_త్తియందు “ఎలమి'లోని “మి” వర్ణము లోపించిన రూపము). 

1. లేంతది, కోమలము, చూ. ఎలదీ(గం 

2. అభినవము, నూతనము. చూ. ఎలజవ్యనము. 

లి, స్యల్పము, చూ ఎలనవ్వు. 

ఎ లచన్ను గవ వి, 

లే.శచన్నుల జంట= బిగుతుగల చన్ను అజంట. 

సీ, మారేడువండుల గారాము నెజచు నీ, యెలచన్ను (గవ వేడుకల 

నొనర్చె. ఆను. 1.5, 

ఎలజవ్వనము దే. వి. 

నూతన యౌఎనము. 

తే. శ్రమములేదు | పతోదవణములులేవు, నాతియును నేను నెల 
జవ్వనంబు( గంటి మిది మవోద్భుతతర మందు మే భవన్మ,వోను 

భావత్య మేమి సేయదు మునీం[ద. అను, 2-814; ఆది, లి.27 

ఎలదీంగ; ఎలదింగె; ఎలదీవ దే. వి. -. 

లేంత తీగె 

సీ ఎలదింగం గప్పిన లలిత పరాగంబు, (క్రియ మేన మేదినీకేణు వొప్ప 
విరా. 2.188 

సీ, సోలెడు నెలదీగాలీల( |గాలుచు వింతే, చెలువంబు దలకొన జేరి 

నిలిచి (సం.ము (పతి, ఆకా-= (పత) విరా. 2_64 

సీ, మావి మోక ల నెఐదీవల. "ఉన్నాందు తో(టలకో డ నలి తోడ 

జెంది, శాంతి. 8-892 



1896 ఎల దెంటి' 

ఎలదే.(టి దే. వి 

కొదమతుమె్మద,. 

సీ, మకరంద రసపాన మదివిలోలంబులై , |కొలెడి యెల దే(టీగముల 

యులివు/* ఆర, 7-212: 

ఎలనవ్వు చే. వి. 

చిలునగవు, కొద్దినప్పుం 

క, తలచుటుచుళుం గుండల,ములు వెశకు (దిండు గాడధముగల కుం 
శి లు లు ౬ 

గరం,బుల వలయంబులు గను(.గొన్కి యెొలనవ్వొోలయంగ నెక్కె 

నే_డైజ రథమున్, విరా. శీ-165- 

ఎలనా(గ దే, ప, 

యువతి, (ప్రీ. 
వ, కావున నా యెలనా?గ నేమి యుపాయంబుననై న వన్నుం చేర్పు 

వె తేని, గందర్చ దర్పంబున నలందురి వందుదుననిన, విరా 2-66 

తే, + = ఆయ్యొలనా (గయు నం| భమంబు, చెచ్చికొని శా నెజు౨గని 

తెటిగు చాల్చిి శాఠర్యమున నుమ్మలించి పాంచాల్లికోడ, నెలు'గు 

వేతొక భంగిగా నిట్టులనియె, విరా. 2-155 

ఎలపజుచు దే, స. కిం 

తెలి: చేసి అవమానించు. 

క నెట్టన సభతో "వేవురం క క్రైదుర నరాతితనముగా కెంతయు వా, రెట్టి 

తులువలో | చౌపది, నెల పజీచెడిె జారధ్ల మాడ రె యెందున్ + 

ఉద్యో. 1=344 (నంంళోం ము. ఆకా, (పతులు, 

ఎల ప్రాయము వి. 

"బవ 

Pn ఎల|పాయ మిచ్చితిని సీ, కలఘుమతీ యిచ్చెదను మచాగ్శజ నుల్లం, 

_ ఐలర(గ( బెండిలిగమ్మని. పలికి మణీయు నాతపస్విపతి యిట్లని 

యెన్, . అశ్య. 8-76 (చూ. 79) 

ఎలమామిడి కే. వి. 

' శేమామిడి, లేంశమైన నూమిడి చెట్టు. 



ఎలమావి 1§897 

ఉ. ,..సుయోధనుం డడె యహీనబలంబుల6 గూర్చె. గడ్డుతో, 

మ_త్ర్సగ జంబు లీల నెల మామిడి. గూర్చిన భంగి. బాండువు,త్తో) 
త్తమ వీని. గూల్పు మశ. డొంటిగ రాజ్యము నీకు జేకుజున్. 

కర. 2_850 

ఎలమావి దే, వి, ఎలమామిడి 

లేమామిడి (తియ్యమామిడి అని నూ. అ ని) 
వ, ఆన్నరపతులు నజుకుడువడిన యెలమావి జొంపంబుల చందం 

బగుటయి [దోణ, 3.85 

ఎలమి దే, వీ. 

1. సంతోవము. 

క, ఎలమియు నచ్చెరువును సరి, నెలసిపొదలు మాననమున నెంతయు( 

(బొచ్టే, గలలోన( గన్నచందము, దలంచుచు నుండితిని భక్తి 
శాత్చర్యమునన్ విరా, 1-25 (చూ. 28) 

లే. ఇవ్విధంబున నభిషేక మెలమి. దేసి, ఉదో్యో, 4-169 

:2 (వేమ, అనురాగము, 

సీ. ఎలమి నమ్మెలంత నన్నెలయింప( దివిరిన( నెడంద కానంద౦బు 

నిక్కగా దె. విరా. 2-86; 1-10 

3, అను[గవాము, దయ, 

కే నామనంబు నానంద మగ్నమునం కేయ, నెలమి నన్ని ధిచేనె సరే 

శ్వరుండు. విరా. 1-13 

శ, వికాసము. 

క. అని పలికి గాఢనిశ్వయ, మున వదనం జఇలమింలొంద మును కల. 

గిన నీ మొనలెల్లి నొక్క మొగమున, నొనరిచి తలకొలివె 

భూసురో త్రము డనికిన్, దోజు, కీ-4వి 
క ఎలమియు వాఠడుటయుమ దస, వలచినయట్లివి యెలుంగ వావిధి 

చరిశం,బులు బలవంతంబులగుట్క వలదె వివేకంబు పెద్ద వారికి 

నిం్యదాం ఛాంతి, 4.397 
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4. "పంపు, ఆతిశయము, వృద్ది. 

క, అలువై నను బగతుని దెన దల(పు గలుగవలయుననిన దర్బోజ్జ్వల' 

దో,ర్భలులగు కౌంఠేయుల మన, మెలమికలిమి వచ్చి లేయిట్టుమటి' 

నగునే. విరా. 8-107 

క పీనస్థానమున విభవ,హీనత నిట్లుండి రివుల ణులమి(గనియు సో" 

మానసమున శోకింపమిి చానవకుల నాథ యెప్యిధంబున( గలిగెన్. 

శాంతి, తీ.శీద కి 

6. ఉత్సాహము. 

శే, ఇవ్విధంబునం దమతమ మయొజంగు,లందలును జెప్ప విని మరునంద. 

నుండు, దగవిచారించి కార్యంబు తెగువగాంచి, యెలమి వారల. 

గను(గొని యిట్టులనియె, బిరా. 3-112: 

క, నమరమునకు( దగు నుద్యో,గమున( [బవ్నరిల్లి రెలమి( గొంతే. 

యలు మృతశ్స్యమహీ నాథుడు సన్నా,వాము సేసెన్ [దుపద 

విభుడు నాయిత మయన్. ఉదోగ్ట. 1-49' 

7. ధైర్యము, 

శే, శంఖ భేరీరవంబులు సామజముల, బృంహితంబులు వింత లే పృథుల. 

. సైన్య, పరిచయో దాత్తులగు నరపాలసుతుల్వ కెలమి బొందుము 

దీనికి నింత యేల. విరా ఉ-1/5* 

రి, "శమము, సౌఖ్యము, 

ఉం వనన వేణ యొక్క,డనె యిట్టనంాం దగునయ్య యిమ్మెయిం,. 

గానన చేశవానములం గాటీయ కోర్చి యడంగియుండి మీ, 

పూనిక దీర్చి మీశెలమి( భొందుట యెల్లను బుణ్యదేవతా, నూన. 

దయో' నమృద్ధి "నను నొందుట గాదె సు-రేంద్రనందనా, 
విరా. క-$46 

9. ఫాంధర్యము. 

ళం. వివ్విద్హ్యాలంక్షర అంబు ల, నవకాంతి పపొంచి పట్టణంబు వివావో,. 

తవ మాధవ రిజ్మీకి లలి,తవనం బై. 'యెలమిక లిమి ఈవల. 

ణి మయ్యున్ . విరా. 6-88 
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10. + శెవుబకేమి, ఆరోగ్యము. 

. వైజయబులైన- శే_కుసుమధూపాది గంధమల్ గొనుట నెలమ్€ 

నతు దరువుచేనంబు |ఛూణ, ముర్విక క్తి యిట్లయి. 

దును నిల్లసీలుట, ననఘ భూజం౭బు పంచభూ తాత్గకంబు, 

శాంతి. 4-58. 

11. విలానము. శోభ, 

_క. అని తిల(చి నీదువలుకులు, విని మెచ్చిలి వరముగోరు వివాగో త్త, 

మ నీ, వనిన కుక-బు మహీజల,బునకుం_బేరెలమి వే(డె భూప్లవరే 

ణా. అను 1-157 

.ఆ అమర వల్లభు: డు నమృత నేచనమున, భూజమునకుం దొంటివొల్సు, 

కంచు, మిగుల నెలమినేనె మేలియా శతు లిట్ల, మనతు ర ధిపు6 

గురుకు మారవర్య, "ఆను, 1-158 

12 తోడ్చాటు. రక్షణము 

“ముని ఆర్జున సాత్యకులకు 'నవోయము గా, బంపుట.. 

శ్ర పః ౧ చోటుల 'నెజీంగిన యుక్కులావు, గలుగు నీశని( బనుచుట.. 

కలక నేలు యితండు గలయ నయ్యిరుపుర కెలమివచ్చు/;:' లమ్తు 

"నేనటు ళోకంబు వాయలయు., + (రోణ : 4-131 

లో, ఇతో"గతే ఫేమనేనే సాతప్టతత (పతి పాండవే, 

ననాథా భవిశతారా హి యుధి సాత్వశ ఫాబునొ.. 

కామం త్వళోచనీయా తే రణే సాత్వత ఫాబ్గునౌ, 

రఠితా వానుదే వేం స్వయంచాత్త్ర విశారద 
సం. . (దోణం 126-28, క్రిత. 

ఎలయించు చ్. న [కి | 

1. కౌంగిటం శేర్చు, కౌయిలించు". 
పీ ఎలమి నమొల(త నన్నె లయింపం దివిరిన, ఢెడ(ద కానందంబు 

నిక్కగా దె. విరా శఒ86: 

2. వళమగునేట్టుచేయ, 'లో(జజచు, - 

.ఉ. చయ్యన నేగి యంటుజ పీశాల విలోచన? గాంచి (దీకిమై, నయ్యెడు 
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నేకత౧బ హృదయం బలరం దగ( బల్క్ యుక్కమె, నియ్య 

కొనంగ (కేసి యొలయించెద నిక్కకు దార్చి వేర్పునన్, శయ్యకుం 

చెచ్చెదన్ కునుమి' సాయకు వూనికి చేడ శీర్చెదన్. 
ఏరా, 2-245. 

క. విను విషయ జ్ఞానమునకు, ననయంబును మనను మూలమది కామ 

(కో,ధనిరూఢ మగుచుం బురుషుని, ననిళము నెలయించు నిండి 
యార్థ్యంబులకున్ , ఆరం 5-80 

శై. ఉన్ముఖమగునట్లు చేయు. 

శే. ,..ఇంతి, వింతభంగుల కెలయించి వెళలింజేసి యభిమత |క్రీడన 

ములకు నలవరింతు. విరా, 2.810 

శ, కలిగించు, సమకూర్చు. 

క, మానువము చై వమును సరి,నేనేనని కార్యసిద్ధి చెలయింప(గ ని 

ఆ్యానందు( డయ్యె ధర్మజుండీ నిర్మల ఖభాగమహిమ యేరికిం 

గలదే ఆళ్వ 4-162 

శ్ తీసికొనిపోపు, 

వ, ఇట్టరిదూరంయి గా నెలయిరచి యలయించిన నది రాకనమాయగా 

నూహించి రాఘవం డమోమబాణంబు దొడిగి తడయక యమ్మ 

గంటు నేసిన, ఆర, 6-828 

ఎలయు డే. అ. కిం 

1. ఆగ్య్యమగు, తగు, భాజనేమగు. 

కే. రాజభావంబు తొడునున [గుచ్చుకొన్న, మనసుతో నుండ కెన్న(డో, 

మరచి యిం|ది,యమ ల నిర్జించి నత్ర్వాదు లవుల( (దోచి యను 

. ,..గంతిసుఖంబున కైతాయు నేము. pe 5.896 

2% సెద్దపడు. 

శే, ...శోణిత (పసరణంబు, నిఠతిశయమైన వెడసోలి నిలిచి గదలు , 

వ్తామకరముల నూటచియు' వారు ,మగుడం, భోరికెలయుట నిర్భరా 

ద్భుశముేచె, కలగ, రి. 26 2 
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3. [పవేశించు, ఆవేళించు. 

సీ, విను తొల్లి ధర్భువర్తనము లనవ్యాంబులై న చావపులు మావో[గవా 
మున,నర లయం 'దెలసిన్ నరవర "వారలు దర్చ్పరోషముల నధర్శి 
వృత్తిం దగిలిన( గల వేదములు గతువులు శాంతి. 5-496 

4, వరించు, మెలంగు, 

క, విను సత్త్యరజ_సమముల, యనునరణము వలన  వివిధమగు 

యోని గణం,బున నెలసీన యాత _శ్త్వము, దను హూడగ లేక 

యవియ శానని యుండున్, శాంతి. 6-12 

'₹, కలుగు, పుటు 

క, ఎలమియు నచ్చెరువును నర, నెలసి పొదలు మాననమున నెంతయు 

[టొ ద్దేణ గలలోనం గన్నచందము, దల(చుచు నుండితిని భక్తి 

'తాత్చర్యమునన్ క విరా. 1-25 

చ, ...వోయని కిన్నర యతనిద్ధ సాధ్యులు దివినుండి యార్చు 

చును దూర్యరవంబు సెఅంగ నద్భుతం, బెలయ(గ( బుష్పవృష్టి 

గురియించిరి కర్దుపయిం | వియంబునన్ . ఆరం 7-878 

8, [పవణమగు, ఉన్నుఖమగు. 

సీ. ఇంపారు బోంకున ని గురొత్త చిత్తతపు, లెలసి యొండెరులపై 
జొలయు చూడు, లాదట నుపకరణావళి వెడవెడ, యాదరిం 

చుట రాగమడరం దొడరి, విరా. 2-238 

వం వా(డు (మఘటోత్కచుండు) నాకు భక్తుండేనును (యుధిష్టిరుండు) 
సవాదేవు కంళుకు వానికి. గూరు నట్టి పట్టిలేకున్న నాకు ళోకంబు 

గాకుండునే యని తత్పతి వీరుని -బెనకు ' చెలసిన యంతరంగంటు 

రోషాాంతంబగుటయు. | దోణ, 6-267 

mm - పోటులనోొచ్చి మేనును దప్పి గూరి చి త్తంబును బోరి కలయ-ే- 

కునికి. జేసియు. దొలంగితి నొదిగి సేద "చేర్చుకొని రోణమునకు 
నుదీర్ణ వృతి వచ్చుహాండను: శల్య. 2.645 తను, 3-138 

"7, లోనగు, వశమగు 
కీ. లలిత వివిధ వివోరంబులకు లతాంగి యెలసి సొలసిన యక 
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నెలమి(గలనసి, యలిమత క్రీడ సలుపంగ నప్పశించి, వెదకి రిత్త- 

బయల్ గని వివ్వాలించు విరా 2-301 

సీ 0 | దియార్థ్యంబుల కెలసిన పురుషుండు, గాఢ రాగంబునం గర(గు. 

చుండు, ఆర, 5.81 

8. ఒలయు, వ్యాపించు, (పనరించు. 

క. ఎలసి పయివారీ దంత ఘ,టల మదముల రాహు వెట్టుటయు( 

"గౌరవ సేనల యేనుంగుల మదభా రలు డొం కం బొెలయు మధ 

క రము లుబ్బడం౮గన్, థీష. 1-141 

వ. అని యిట్లు శరణాగత రతణ ఫలవిశేమ |[పకటనంబగు లుద్ధి, 

కపోళాఖాన్లనంబు నెప్పిన వివి యప్పితాకువొుని మీ(దం బీతి 

వినయ విసారవిలోకనం ఇలయ నప్పాండవా| గజుండు. 

శాంతి. 3-342" 

9. ఉందు. 

చ. శలభము వహ్ని మీ(ద6 జను చందము గాదె నృపాలు( డద్దునుం, 

దలపడ(భోక యాతని శిత వదరంబుల చారి కగ్గమై, యెలసిన( 

గావంగావళమె యీశని నీవును నేను నుండి మొక్కలమున। 

బోచనీందగదు (గమన ఇెద్దుము నిల్చు మవ్విభున్, 

> (దోణ 56-1 19: 

సీ మృతి(బొంది వేగ జన్మించిన. బూర్మ దై ,హికములన్నియు బుద్ది 

నెలయు "వాడ. ,' జాతి న్మరుం డన జను. ఆను 5-151 

10. ఇ చేరు, మునరు. 

= ఏనిక మదమున -కెలయు శేటుల మొత్త వలు వెలిగొడుగుల 

చెలువుగొలుప. భీష్టై, 1_104- 

ir నెలకొను, సిత్రుచు. | 

కరక్షల్పగత్సు ధ్రతండే, శరణంబుగ నాగశయించి సధ్భావ వ్యా, ప్రీ: 

రతుండగుటను వినుత ,క్పగత నతనియందు నాదు భావం బిల నెన్, 

శాంతీ, 2.14 
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12. స క్షమగు, 

తే ఇందియములెల్ల నట్టివ యెలసీ యొండు, వలన మనసున్న దమ 

తమ వర్తనముల, నిగుడనేరమి బెల్లంబు నృపవరేణ్య, యిట్టు 

లగు టజ్ఞులకు నైన నెలు(గవచ్చు. శాంతి. 6-85. 

18, పొందు 

సీ వినుము మూరొన( జవిగొన దర్శన న్పర్శనము లాచరింస 

వినంగ సెలయ, నేమి నంకల్పంబు నెడ(జేర్ప నిష్టార్థములను 
ననిష్టార్థము లను గోర,టయును నొల్లక, అళ్వ. 8-64- 

సీ, సెలయేలులందలి తెలినీటం దవమపుసొంవెలిసిన గిరుల తెప్పలకు( 

చేర్చి, శాంతి. 8.882 

14. చను, పోవు 

సీ, (రాజులకు) వేటకు నెలయు టభము, గాదు. ఆను, ౯-66" 

ఎలరారు దే. అ. |కి. (Vఎలరు ఆరు) 

1. అతిశయించు, అధికమగు, 

రో కవ్విధమున నాయిత మై, (కొ వ్యెల రారంగ నిలిచి కురుపాండ 

వులం, దెప్పురు మును గడగిరి, భీమ. 1-282 

2. (పకాళించు, ఒప్పు. 

క. మునివర నాదగు చి త్తంబున( గెతూవాలము సాల మొలతెంచె. 

తలి,రున నెలరాశెడు నేర్పడ, వినిపింవుము మీ(ది కథ సవిస్తార 

ముగన్. . అను, 4-447 

ఎలరు దే. వి, 

1. అతిశయము, 2. (పకాళము. చూ. ఎలరారు, ఎలర్చు, ఎలర్చు. 

ఎలరు చేశ: అ. కి 

1. అతిశయించు. . 

ఉ, ఇట్టి నన్న నీ వ్ మ్మైాయి. దూలపు శై యని యీోడజరోచుల( 

'గెంపెలర్బంగన్. ఉద్యో లి=ఎ290. 

ఉం ,**పాండవ వాహు సంపదల్, చేర్చు నెలర్చు నింక 6 గురుబ్బం'- 
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దము లెల్లను దల్లడిల్లంగన్ . [దోణ. 1-42 

చ, = నీ భుజ, స్ట్రత యేలర్న నయ్యానిల దేవు 'లీలయిను నీ 

బలంబు భా,సురముగ నూకు6 జూపుము విశుద్ధ య శోనిధి నూరు 

శాత్యజూ. నభా. 1-207 

వీ ఒప్పు 

ఉ. కేసరి వికముండు కపిశకేతను. శత్తేజ్ నై_రివీరసం,| తాసళర 
సకారమగు దర్ప మెలర్ప/(గ, విరా. 4-82 

శి. పకాళించు, శేభించు. 

తే. ...కపిధ్యజము ధవళ,వారులు ళోఖిల్ల నొగలపై పారి యెలర్బ. 
ఉద్యో, 2-144 

త, సంతోషి-చు 

క, గురుండును గృవుండును లోనగు, గురులనుమోరీంప బాహ్లికుండు 

మొదలుగా(, గురుజోతి యెఆర్వంగ. నృన్నరపతి ఖీష్మాఖీమేచనం 

బొనరించెన్. ఉద్యో. 4=158 

ద, మీయెడ చితత వాయయగ నమీలాశ బుద్ధి యొనర్చ( గోరియీ, 

నీ యెడ కివ్హు వచ్చితి నవీష్టము వేండుము శంకదక్కి భూ, నాయక 

'యొల్లభంగిని మనః (పియమందగ నెత్తునన్న( గాల కెయులెలర్చి 

రవ్వనుమతీపతి మోదము వొంచె నెంతయున్. ఆశ. 2-62 

ర్. | వేరేపించు, (చేరణముచేయు. 

ఈ, కలని శుక్టు శోణితములు కరుడుగట్రి విను మమేధ్యనుధ్యమున( 
(బవృద్ది( బొంది కాలవళత నప్పిండ మంగంబు లెల్ల, గలొగీ శెళు 

వయి మారుగశి 'యఅర్ప, 

క. వెడలునెడ గాఢపీడం బడీ. చీ: 1-86; 87 

ఎలర్పు దే, వి. (/ఎలర్చు) ఎలర్చుట 
_ అకికయము 

జః వ్ల్చిక సం| భమంబు గురువంపు అబలర్చన నల్ల సిల్లి . 
య 

శాంతి, 6- 574 



ఎలుంగు 1405? 

ఎలు.గించు (ఆనందవారి పాఠము) 

ఎలు(గిచ్చు (సం,ము అకా. పాఠము) (విరా, 4-268 లో) 

ఎలి(గించు (పాఠాంతరము) దే. స. (క్రి. అ కి. 

కేం బిగరగా( బలుకు, 

కీ. పనిచివ నాత(డు నమ్మెయిం జననిచ్చె రథంబు గోపనంఘము 

దిర మై,కొని పొండు వసులనోడక, యని శానెలుగించి వీటికై 

నూల్ళొ.లివెన్, విరా. 4-268: 

2 కేక పెట్టు, పిలు 

క. ఏనురము | వచ్చి నెత్తురు, చేనియ యిదె |చావెదం గదిసినను( గడి 

మిన్ మానుప దిక్కుగలిగిన, (నావి మ్మైెలు(గింపు మీ మొవంి* 

గల వారిన్. కర్ణ, 3.212 

స చంచుల. బిగురాకు( జించియాడుచు నలి, నెలుధించు గండు. 

గోయిలల సొంపు. ఆను. 1.181 

ఎలుంగిచ్చు; ఎలు(గిచ్చు దే, సన. కి. అ. కి, 

పిలుచు, సంబోదించు, కేక వెట్టు: 

వ దుర్యోధన కవ దుశ్శాననులు నళ్వత్థామ శకుని కృతవర్శలుం బై 

కొని యాధర్మనందను నైనన్టంబు సమయింప నది విచ్చిన 'నెలుం 

గిచ్చి పోనీక నిలిపి భీము నక్సుల సవాబదేవ ధ్భృష్టద్యుమ్న శిఖ :డి 

[చౌపవచేయులు గడంగి కౌరవ సై సికులం గను పుగొట్టం దొడం 

గిన కర్ణ. 8_172 

ఎలుంగు1 ఎలు(గు బే. వి. 

1. క ంఠస్వరము, 

సీ. కలకంఠముల చేతం గజిచిన విద్య వీల కిచ్చునట్టి తిన్నని: 

'యెలుంగుం | విధా 2_67 

శే. అనిన నిది వోలునని యియ్యకొని యజాత, వైరి యల్లన నకులుని: 
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వలను నూచి, నెమగశ్తినంబున నుమ్మలికమ్ము గదుర, నెలు(గు 

చందంబు వేంగా నిట్టలనియె, . విరా. 1-9! 

లీ, వకుల ఆఅపు, పడికూ(త. 

వ, చీకటి వాసినం| బభాతంబను వింత మానిసి మెలంగి మునుంగు 

వుచ్చినట్లు మేలుకని యెజకలు వొడల విదిర్చి కూర్చికొని 5ల 

గొనం బలుకు పులు(గుల యెలుంగులవలన సొండొంటిం బెలుపు 

కరణి నొప్పు ధరణీరుహూంబులును, విరా. 2-240 

కీ, ధ్వసిం 

ఉం తిట్టుల(బోయి యకోొ్క_లువు "తే కువవారలలోని కింతిందా, నట్టులు 

దున్సేను. డదయాకృ్ళతి ముందలవట్టి యీడ్య(గా, నెట్టుసహించె 

మామ నతి యేడ్చు కెలుంగున శెట్టులోర్చెనీ, పట్టున చిమ మార 

యంగ ఐంచుట కెట్టులు నేర్చి (గమ్మఅన్, ఉదోగ. 1-347 

చ అని పలవించు నయ్యెలుంగు లాపవమాన తనూ(జు డేర్చుడన్, 

విని విరా. తి-22 

ఎలుంగు చే, వి, 

ఎలు(గుబ. టు, భల్లూక ము. 

క. అలయుచు. బులు(గుల యెలు(గుల, కులుకుచు మ్మగాత పమున 

కోపక వృక్షంలుల నీడల నిలుచుచు నెలు(గుల బులులం జూచి 

భయముగొని వగచుచున్* ఆర 2-04 

,ఎలుంగు చలించు; ఎలుగు చలించు దే. అ. కి, 

| ఎలు(గు రాల్పడు, డగ్గు_తిక పడు, 

ఉ. పంబిన కోపమువ్ సమయ భంగభయంబును నగ్గలించి యుల్లంబు 

పెఫంగొనంగ( బతులం దగ నభ్యుల జూచుసూడ్కిరూూకం బగు 

చూడి. న్నాదుపదుకన్నియ నూచి నభాజన (పతాానంబును 

. మ్య నాథుడు వినంగ నెలుంగు చలింప నిట్టనున్. విరా, 2-189 

ఎలుంగు రాలుపడు; ఎలుంగు రాల్పడు దే, అ. కి. 

డగ్గు తికపడు. 
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వ, అనుచు సెలుంగు రాలువడ నేడ్చిన యాజ్ఞ సేనిం గృపాయంత్త 

చిత్తుండయి నారాయణుం డూరార్చి కూర్చుండ నియమించి. 

ఉద్యో. 8-119 

వ. వారలలోన నుభ (దానూనుండు లేమియుం జూవి నవ్యసాచి 

యడుగులు దొ టుపడ నకొ్క_లువులో నికింబోయి కలయం గనుం 

గొని యెలుంగు రాల్పడ నిట్లసయె, (దోణ, 2-282 

వ. కొండొక నేపునకు మూర్చ బేటి యన్నరపాలుం జెలుంగు రాల్పడ 

నిట్లనియె. సౌ_ప్రి, 2.12; ఆర. 4-396 

ఎలుంగెతి దే, అం కి. క్వార్టకము 
టి ——ఎ౨లుధ్రి 

విగరగా, ఉచై స్వరముతో. 

వ. సంళ పక సమితితోడం దమకించి పోరిపోరి కౌరవ సై నికుల సింవా 

నాదంబులు వింటి నప్పు డెలుంగె త్తి యుయుత్సుం డాడిన మాటలు 

నారొరి ంచిళి, [దోణ. 1.858 
ళం 

తే. వలయు కొలంది నెలు( త్రి వర్ణ సమితి యచ్చుపడ(గ నశ్వశ్ఞామ 

నచ్చెననియెవని పదంపడి యల్లన యతని చెవికి, వినగ రాకుండ 

గుంజర మనియు నధివ, దోణ 5.18 

ఎలు(గె తీ చెప్పు; ఎలుగె తి పల్యూ దే. స. [కి* 

బిగరగా( బలుకు, ఉచైన్వరముతో. బలుకు. 

చం కనుగొని సై న్యముల్ విటిగి [కందుకొనన్ పెనం వాఅ నావగా, 

తనయు(డు నేననా€గి యివి'దై త్యుల మాయలుగాని బొంకు బొం, 

కని యెలులా_క్తి చెప్పల భయంబున నమ్మక పోయె నట్టువో,యిన 
జనుదెంచెల గౌరవ మహీశు(డు దీనత భీష్మ పాలికిన్. 

: భీష్మ. 8-185 
ద. అని యెలుగ తి పల్కునలి నాడు మవోోద్లతి( (దుళ్లు 

అనాలా 0 యు 

కర, 5-917 
(ar) 

ఎలుగుంగుత్తిక దే. వి, 

డగ్గు త్రిక, 

తే,., ధరగానందనుని యాననంబు వీక్షించి నిర్ణరనాథ తనయు(, 
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'డెలు(గ్గు గు త్రిక దగులంగ నిట్టులనియె. [దోణ, 2.262. 

ఎలుంగుసింపు దె. వి. 

పెద కంఠధ్వని 
© 

శ. వెనుక నరుగుచునున్న య వ్వేదమూ _ర్టీతోడ సిద్ధ చారణులు 

దత్సుతుండు శై ల్కళ్ళంగ విధ్వంసియైపోక చెప్ప నెలుంగు, వెంవు 
మిగుల కుకా యని పిలిచె నత(డు. శాంతి, 6.388: 

ఎలుంగురియాడు దే. అ, (కి. 

ఎలు(గు చలించు, డగ్గు త్తిక పడు 

ఆ. అన్నశేం[దు పాణి యల్లన తన క్యరా,జ్ఞమునం గీలుకొల్సి బహుళ 

అాప్ప్కక లిత వదనుండగుచు గళమున నెలు6 గురి,యాడ వగచి: 

యమ్ము రాంతకు౦డు, శల్య, 2861 

ఎలుగు (ఎలుంగ్ఫు నూలుకొనం జేయు 

చలించు కంఠస్వరమును పదిలము చేయు. 

వ. త్మశ్చదేళంబువనున్న కనక కలశ జలంబుల ముఖ (పకాళనంమి. 

సేసి యలుంగు నూలుకొనం జేసి యిట్లనియె, శల్య. 2.3962 

ఎలుంగులిచ్చు దె. న, కి. 

పిలుచు. 

ఆ, తెచ్చియచ్చు బలియు( చెచ్చియో(గ, నొల్ల కెలుగు లిచ్చుచున్న. 

వా? డమ్మను,కాధము ండు మెచ్చ(డ య్య ననుచు, 

అది. 6-290 (చూ. 289) 

ఎలుంగువడ(కు దే. అ, (కిం 

కంఠస్వరము చలించు డగ్గు శ్రికపడు. 
అ. అగిన పలుకులకు బృవాన్నల. గనుంగొని, యలు(గు వడ(శ 

నాత( డిట్ట లనియె., బసుల దయ్యమెజుంగుం బడతుల సంతోష, 

._ మేల నాకు ననికి( జాల నేను. విరా, 4-59 

ఎలుంగునూపు దే. అ. 1కి. 

1. గట్టిగా అచ్చు, వెద్ద కేక వేయు, 
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కే ఏచి దుర్యోధనుండు శేవీచి యెలుంగు, సూపి పురళొల్ప నెంతయు 

చేపు మిగిలి, మన బలంబులు పొండుకువూర సై న్య, నమితితోం 
దాక నత గింత సంకులముగ ఖీష్మ. 2.28. 

జ కంఠధ్యని వినిపించు. 

ఆ. ఎచ్చట నున్నవా(ండ వే మైతి (పపాణాన(, గలవె యేను నిన్ను6 

గానకుశికి, దలంకుచున్న వాడ ఛై ర్యధారేయ నీ, యెలు(గు 

సూపవే నురేం| తనయ, (దోణ, 1-262 

తీ. పలుకు, మాటాడు. 

ఆ. వచ్చి పర్ణ శాల వాకిట నిల్సి య, త్తన్వి( బిల్చె నతిథి దాని నల్లం 

నూరోకుంతు మనియె నువిదయు భూనుర,శావభీతి నెలుంగు నూప 

కుండె, ఆను, 1-75. 

ఎలుంగెత్తు దె అ. |కి, 

చూ. ఎలుంగె త్తి ఎలు(గత్తి చెప్పు ఎలు/గ్నత్తి పలుకు, 

ఎలుక; ఎల్క దె. వి. 

మూషిక ము. 

సీ అడవిలో నొక మజ్జి యడుగున లా(గల( బవితుండునా నొక్క. 

యెలుక యుండు. శాంతి. 98-203. 

క, నరనాయక శిళ్నోదర, పరాయణుండగుచు నొండు పరికింపని 

దు,ర్నరుం జెలుకం బిల్సివొదిలిన, వరుసున జరవొదువ ముక్తి బడ 
యక పొలియున్, శాంతీ 5-514ీ. 

చ అనుటయు నెల్క యిట్టులను, శాంతి, 3.218. 

ఎలువు దే. వి. ఎలుగు? 

ఎలు(గుబంటు, భల్లూక ము, 

సీ ...పిశాచముల్ పూనుళేరు లెక్కి కప్పారెడు నెలువు చరగావుం 

గత్రళములతో ఖరనిస్వనములు 'నెలంగ -తే- నసురవల్లభులగు 

నలంబున శుటోత్క,చులు సముద్ధతి( దొడరి. దో 1.163 

89) 



| న్స్ 

ఆ ళతనవా్యస కోటి సంఖ్యల యొలుపులు, గొలువ జలదనీల ఘోర 

మూర్తి, జాంబవంతుం డతులసత్స్యు(డై చనుదెంచె. ఆర. 1-89 

ఎల్ల! దే, వి. 

వాద్దు, సీమ, పొలిమేర, ఆవరి. 

క విను విప్రులు సపేనభగుట, మనుజేం| దుని బుద్ధిలేమి మాతా పితృ 

భా,వన నత(డు వారిం(బోచినుగను మేలున శెల్లగలదె కౌరవ 

నాథా, ఇఛాంతి 8-483 

ఎల్ల అవ్య. (దు. 

సర్వళ వారక ము (వృ_తీయందు _దుతమ.లోపించును. ఎల్లది, ఎల్లరు, ఎల్లి 
యందు, ఎల్లనలన" '--అని విభ క్రితోం గూడిన (పయోగములునుగలవు) 

1. అంతయు, సమ_న్ఫము; 

ఫీ, తెల్లుబుగా దె మీ ౩లసుయోాధను, చేసిన కుటిల విశేష తంబు, 
లట 
బిరా. 1-47 

జి, అన్ని. 

వ, మన యగ్నిహో | తంబులనెల్ల "భొామ్యులు రతీంచువారు. 

వీరా. 1-115 

ర. నీ వడిగిన పని యేర్పడ(గా వినుమే నొక్క నెల దెగంజేయుదు 

నా,నావిధ ది వ్య(స్త్రంబుల, లావున నప్పాండపుల బలంబుల 

చెల్లన్. ఉద్యో. 4-411 

"చు త్రరోకిల.,.ఈతని (విక ర్టుని) బుద్ది మీ, రేవగింపక చేకొనుం డిది 

యెల్లయందును ధర్మ నచ్భావ మొక్కని. నేర్పరింపషగ [బవ్మాక్రై 
నను బోలునే సభా. 2-286 

[అన్ని- అన్ని కాపుల (స్థల వాచకము) | 

శ, అందు. 

ఆ. అనఘ నీవు నాకు నాచార్యునట్టుల, నేడగడయుంగాన హితము 

సెప్పు "దగు జఒలాధినాథుండుగ జేయ న నర్ష్ముని, నెల్ల వినగ నిళ్ళా 

చాంవవలయు, ' శల్య. 1177; ఆను "1289; భీష మ్మ. ౨.822 
ఎన బో 

దడిల, * శిల్ల నూజట యనుచు వ ర్తిల్ల నేర్తు విచా, 1-86 

(ఎల్లన్ -అంద అకు) 
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hb, పతి, ఒకొక్క, 

చ ఓకరుని చేతి పోవును దదున్నతి [పోపును గాంచి యొల్లవెం,ట 

కును గొజంత. లేక పొగడందగు సంపదనొంది. ఉదో్యో, 2-77 

ఎల్లది; ఎల్లయది సర్వ. (ఎల్లన్ -- అది) 

సమ_న్ఫము, 

క. నతికిం బతిపనువు సేయం జను నెల్లదియు. ఆను. 1-68 

"లే ఎల్ల యందును దచావసియించు కల్లి, యదియు( దనయందు పసి 

యించుటం| డు వాను దేవు(డను వీరి కర్భంబు. ఉదో్యో. 2.826 

ఎలనా(డు వి, 
యదా 

(పతీదినము. 

తే + .ఇట్టులు మోడశంబు నాక నెల్లి వాడును బుతున క్రి యెడల 

కుండ, నెట్టి కార్యము గల్లిన బుతుకుతీన, మాగమము దప్పనీ 

"కున్న చాయు వెక్కు. ఆను, 4-26 

ఎల్లప్పుడు వి, బె, (ఎల్లన్ -- అప్పుడు) 

నర్వ కాలము, 

క చుట్టము పగతును భేదం, బెట్టిబనులవలన( దగుల 'దెల్లిప్పుడు 

నెవ్పటున నదానను మది, బుట్లదు సంతోసవోని బు ద్రాత్భున 
ల ఎ లు 0 

కున్. ఇాంతి. b_26, ఆశ. 1.74 

ఎల (పొదు 
య ఇ 

ఎల్లి ప్పుడు 

ఉత్సాహవృ త్రము- ధరణినాథ వినుము మధువుఛార లెల్ల |పొద్దునుం, 

దొర(గుచుండ నత(డు డాని దోవాలమున నానుచున్, 

స్రీ 1.48 

ఎల్ల భంగులు 

అన్నీ వధ ములు, సర్వథా, 

క, అనుడు బృహన్నల యిట్లను, జనపాలక నందనుండు జయలతీన్చైం 

జేశొనునశు చీరలు 'దెచ్చుట పనియు యటుసూడు. డెల్లిభంగు ల 

'దెత్తున్ , విరా, 4-48 
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ఎల యందు (దు. 
య 

సమ_స్ట్రమునందు, (వతి వస్తువునందుం 

"తే ఎల్లియందును చావసియించు "ల్ల, యదియు6 గనయందు వసియిం- 

చుటం డు వాసుబేవుండను వేరి కర్ణలబు, ఉద్యో. 2-826 

ఎల యెడ దుః 
గ జ్ 

అన్ని శావుల్క [పతిచోటం 

క. ముటిముజీ బచీళటియప్పుడు, నటిముటి భటులుడుగ కడరి యని" 

నేయంగా, నెజసీ తమ మెల్లయెడ. (గి క్కి అీసిన మటీిపాని నిలిచి. 

రింతను నంతన్. విరా. =:95 

ఎల్ల వలన 

క, నీ పనుపునశే (బది కెద నేపునవాం కృతియు విడిచి యెల్ల వలనమే,. 

లాపాదించుచు విపుల, (శ్రీ పాదము లొళయించీ చెంచెవశాంతిన్ = 

ఆను, 5=35్ శ్రీ, 

ఎర్లి వాడు సర్వ. 

సీ వెరవిట్టి తెఆ(గిది వెంగలితనమని యెల్ల వాండును దన యెతిగి- 

గట్టి, ెజంగున నిజ కార ఫ్ర దృ్భష్టియ కయికోను, నొరుల నేర్పులు 

పట్ట నొల్ల(డు, | సౌప్తి. 1-46. 

ఎల వారు; ఎల వారలు సర్వ. బహు, 
య య 

ఆందలి. 

చ. వడిగొని గోగణంబు( బొదువం బరతెంచితి రెల్లివారు, 

' విరా. 4-200; శల్య. 2_11 

క. ఇలోనన భోజపలీన్ , వాలమ్ములం .బొదివి రెల్లివారలు దానం, 

దూల కత(డు బలువిలుగొని, (కాలుచు నాభీమముఖ్యు రథికుల. 

నొంచెన్, [దోణ 4-29; కల 2-141 

ఎల్ల బి వి. బహు. 

నేదు వము 4 

ఉం 3..నే.దొట్టగడనై తీ ఇెల్లవియుం చెల్లముగా విననేర్తు నంజయా, 

“eh థీష ద. 1-45; ఆను, ఈ-241 
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'ఎల్లి' డే, వి. 
ఛత్రము, గొడుగు. 

ఉ. అల్లదె కంచె పాండుతనయా గణి తేరు సితాళ్వ్యయు క్రమె, 
తెల్లరియెల్సి నొప్పినది. శల్య. 1-138 

క, ,..మణిమయంపు బల్లులు మెజయం, గా నీ వేతెంతువు, 

శాంతి 4-339 

ఎల్లి: వి. ఏవ. ఇ, అనౌ, 

1. నే(టికి మటుసటి దినము, చేవు. 

తె. ఎల్లి యెల్లి విధంబుల నెందు. జొెచ్చె, నేని నా ధర్భితనయుండు 

తాన వచ్చి, యడ్డప డెనేని నీవ పెంపారు కరుణం, గాచి తేని నాచే! 
' బిడు( గీచకుండు. విరా. 2.282 

వ. నీ నత [తంబు రోపహిొణిగ గా యొల్లి రేవతి నికు, జం|ద తా రాబఆం 

బులు గలవు. గమనంబునకు శేపకడయ మేలు, 

ఉద్యో. 8-180; ఆధ, 2-168 

'2. సమీపములో జరుగనున్న దానిని సూచించుటకు (ప్రయుక్త క్ల మగును, 

క, మొనతల(బడియెదు సీ(చెప్పిన యట్టుల తడవు లేదు విరుదులనై_ 

నీవును వీరు నిలువు(డిదె భండన మెల్ఫియ వచ్చె నూకలు గను( 

డింకన్. ఉద్యో, 8-865 

ఎల్లిదము దే. విణ. ఏలిదము 

-'1. లఘువు, తేలిక మొనది. చులకనయొనదిం గెరవములేనిిది, 

ఛ -..ఆన్నదమ్యులును బొందిననేరి కసాధ్యులట్లుగా, ఇరవయి నిల్చి 

నం గెలని శెల్టిద మై పజివోదు రెంతయున్. ఉద్యో, 2-88 

ఉం భూమిసుశేందులన్ దివిజపుంగవుం డాదిగ భక్తిం గొల్బుచో, 

నేమిట నొకొ వారు గతునెల్లిదమై రిటు నీకు నిచ్చటన్. 
ఆర, "518; ఆళ్వం 1-81; ఆది, 6-282 

2, అగౌరవ పటుచునడి. అవమానకరముం 

శే, వేడ దొడిపూసి కట్టి యవ్విరటుం డు త్త,కుండు , డో(జనుగేర( 
గొల్వుండు బుర్ధినచటి కేతెంచి కని విన్మయంబు నొంది, యెర్లి 



HH4 ఎల్లి నేడు 
దంబుగ( దలంచుచు నిట్టులనియె, విరా. క_$17 

వి, 

8, పరివోనము, 
క మృదు భావణముల దుర్జన వాదయము (పనన్న తా మహమ 

బొందునె యె ల్రిదముగ( గొని యంత తక్కు మద మెక్కు. గాక 

దురభిమానము వర్మన్. ఉద్యో, 2-34 
ఎల్లి నేడు దే. వి. కా. అనా, 

జేవ్కు ఈదినము, 

ఆ ఎల్లి వే(టిలోన నెటు బడక, విరా. 8-98 
తే నరుండువచ్చు, నిందు మీ పంపు నే(త కై యెల్లి నేడు, మౌన. 69 

ఎల్లుండి దే, వి. జా. అనా, 

'జవటి కావలి దినము. 

వం దమయంతీ స్వయంవరం బెల్టి యో యెల్లుండియో యయ్య్యుడు= 

ఆర. 2-1 68. 
ఎల్లెడ; ఎల్లెడలు చే. వి. (ఎల్ల -£ ఎడ) 

అంతట, ఆన్ని ఆతావులుం 

సీ దమమును నతస్రింబు తమమయును సెల్లెడ వినుతింపబడు. 

శాంతి. 5--5క40' 
చ. *౨*౨,అఆ౦ంతనం,త నడరి చింతు మె ల్లెడలు చారుణ వి[కమణ [కమం 

బునన్, _ [దోణం వి_6. 

తే. ...గురుని, [వతిన యెల్లడ( జాటించె రాజరాజు. [(దోణ 1-114- 

క్ర అనుమానము లేక తిరిగె నళ డెర్లెడలన్, ఉద్యో. 1-180: 
ఎవడు చే సర్వ 

| కిమర్భ కము (_వళ్న మును శెలువును) 
ప: 'ఆరాము, డవనితోం బోరాడి యిరువది మూ(డు దినములకు 

వాడి దణిం గ. శాంతీ 2-12 

(ఇక 8. వ (వ,కోఓఆనందచారి పాశాంతరము సములో ఈ పాశాం. 
ne ౬ “తరము లేదు) 
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ఎవరు చే. సర్వ. బహు. (౪ ఎవడు] 
కినుర్దకమ. . (పళ్నమును నెలుపును,) 

క. ఆ యిరువుర నోర్వ నెవరికై నను వళమే కర్ణ, 1-41 

వః ఇది యెవరి ఘోమంబని గోపాలకుల నడిగిన వార శి ట్టలిరి. 

ఆర. 8.1168 

ఎవ్వండు దే సర్వం (ఏ-[౧వాండు) ఎవ్వాండు. (బహు) ఎవ్వరు 
(మవాతీ వాచకముగూడ నగును) 

1. యబచ్భబ్దార్ధక ము, 

ర్ మనలోన 'నెవ్వండెమెై(యి, పవని వెంటను విరటు మనము' చడ: 

యుద మది యె,ల్లశు నేర్పరించి యందజు౧ దనతన మది నున్న 

తెలుగు తథ్యమ చెపు(డా. బిరా. 1-65. 

వ, ఎవ్వని యేని వీర్యంబున నిక్కన్య్ర యుద్భవిల్ళె నట్టి యపరిచరుం 

డను రాజర్షి. ఆది. 4-188: 

2 త చృళ్తారము న'పేజీంచును. నంబంధ నర్యసామము, 

ర నాయనుచరులం 'దెవ్వండు, మీ యెడ భయభ క్తిలేక మిగిలి. 

మెల” నేనా యధముని దండితుగా(, జేయుదు నత౧జెంతయుం 

(బసిద్ధు డయినన్. . 1 విరా, 1-102. 

. వనుగట్టువాలు చాన నాశెవ్వరు, గడువు కూడు వెటి కట జీర, లు 
లు లయ 

యిచ్చి సాకతమున నేలుదు రట్టి ప్వారలక ( బనులు నేని మెలంగు 

బుద్ధిః | విరా, 1.298. 

శీ. కిమర్థకము: ((పళ్నమును దెలువును) 

వ, మణీయు దుశ్ళా సనుండు సీరులందజును గొడ్డువోయిన వారలు 

పౌరువంబుగల మానిసి యింలెవ్వం డనియె.. ఉద్యో. 1.862 

క, +, .కురుపాండవులం, చెవ్వరు మును. గడ(గిరి® . భీష్ణు 1-282 

వ, అనుచు మందనుంద నంఛాషణంబుల సంభోధించ్లు పాంచాలి పాణి 

స్పర్శనంబున 'మేలుకని యిది యెవ్యరనవుడు. 

విరా. 2-167; కాంతి. 6_7 
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(ఎవ్వరు. ఎవ్వత-అని మవాతలీవాచ క క వచనమున(' [ఐ యోగము) 

క ఆదియొక చాపము విస్మయ, 'మొదవించుచు( గొండ చిలువ 

యొకొ వాం దగియున్నది ఖచిత కనకకమల స,ముదయద్యుతి 

నమువపగూవా నోజ్జ ఇల మగుచున్ 

వ, దీనిలం వొండవులయం చెవ్వరు ధరియింతురని, విరా. 4-118,119 

(ఎవరు = ఎవ్వ,డు- గెరవార్థక బహువచనము) 

వం వా రెవ్వరంేని, రోణ, 8.217 

చీ ఎంతటివా(డు, ఏ పాటి వా(డు- ఎట్టి వా(డు 

క, మమ్మెలు(గు దెదిరి నెలు(గుదు, నెమ్మి యెజుంగు దర్భ సిద్ది నెతీ 

యెటుగుదు వా.క్యమ్ముల పద్ధతి నెలు(గుదు, పొమ్మెవ్వండ నేను 
నీకు బుద్దులు సెప్పన్. ఉద్యో. 834 

క, తమియింస నెవ్యరము భూ(రనుణుని కార్యమున 'కవ్వరము 

([దోణుల చిత్తము శాంతి వొందజేయుట, మము దెలుచుట 

యిట్టు లేల మాశొల(దులకున్ . విరా, 4-227 

ఉ. ఎవ్వరున్, ధర్మజు పాటిగారు. విరా. 1-61 

(ఎవ్వరు = ఎంతటి గొవ్ప'వారై నను 

ఈ ఎల్లవా(డు (ఈయర్థమున బహువచనముననే |పయు కము) 

వ, తపోమహిమ నెవ్యరికంచు( బజెర్దయెన వాని నుపయాజు నుపాసించి 

క్ష ఆది 7-6 

వ, సురపతి గురుడై న బృహస్పతి చేసిన నీతిశాన్ర్ర రవాస్యంబులం 

'చెవ్వరికం"చు విదురుం డెంతయు విశారదుండు. నభా, 2-186 

వ్య ఆయుధీయ సురక్షితంబయిన రాజగృవాం బెట్టు సొరనగునని 

శంకింపవలవదు గమయంతీ ని వేశంబు (పవేశించు నపుడు నిన్నె 

పరు వారింప్ నోడుదురు ఆరం 2-86 (ఎవ్వరు = ఆంధ) 

+ఎవ్వత - ఎవతె,” ఎవ్వతె 

(శిఖండి ఖీషుర్మనితో 

క, వయు' మొకచేరుమై ని, చేయక (కీడించి యరుగు మెట్లయినను 
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మ, తాయకముల నీను గూల్చెద( జూ 'యెొవ్వత నై తినేమి 

సూచెదు నన్నున్. ఖీషస్ట శ-324 

వ. ఇవ్వనిత యెవ్యత, శాంతి. 4.400; ఫ్రీ" 2.81; ఆర. 7-348 

ఎవ్వరివాండు 

ఎవ్వరికి సంబ ధించిన చాడు, ఎక్కడనుండువా,డు, 

వ, అమ్మహీపతి నీ వెవ్వరివా(డవని .యడి7నేని పాండవా (గజునకు 

'బానసంబు సేయుదు ననంగల వాడ. విరా. 1-84 

ఎవ్వాండు సర్వ. (ఏ-- వాఃడు) (బవు) ఎవ్వారు, ఎవ్యారలు 
ఎవ్వండు. 

il య చృజ్షారకము, 

కే, అనుడు నత (డిట్లు లనియె నాయతుల బాహు, బలము జెనయంగ 

భవదీయ పతులుకారు, మూడు లోకంబులందు నెవ్వాండు లేడు. 

విరా, 2.668 

క వె వ్లవియు. గల్భిష [పజ ధ్యంసినియున్కునై న యీోయను 

సతి పొజ్జుడ న నెవ్వాయడు పరియించు యజ్ఞ చాన, సమయ 

ముల వా(డు తతృలళతము పడయు, శాంకి. 4-250 

ఉం సారవు ధర్మమున్ విమల సత్యము. జావముచేత బొంకుచే/ 
బారము( బొంగ లేక చెడంబాటినద్రైన యవస్థ దకులెవ్వార లు 

పేకనేసి రది వారల చేటగు( గాని ధర్ధుని,స్తారకమయ్యు సత్యకుభ 

చాయక మయ్యును దై వముండినన్. ఉద్యో 8-278 

2, కిమర్దకము, 

కే, కారవులలోన నివ్పుడెన్యారిశోడ, ననికి. గడంగుదునో చూచి 

కొన(గ వలయు. ఫఖీమ్మం 1-178 

ఎప్టా' ఏది బహువచన రూపము. 

చూ. పరి. 

ఎనంగు దే, అ. (కీ 

Ct ఆరిళయించు, ఒప్పు, 



సీ, తన్వంగి మవ్వుపు. దనులత నె;లెడు, నునుగాంతి వెల్లువ 

మును(గ(౬ బాలు. విరా 2-87 

క్. భూళాత్మక మైన యఖిల, ధాతు చయము వెలిగలేదు తను వా" 

మొ_త్తం,చాతత జీవవ్యాా ప్తి స, మేతముగాకున్నం జేన్టనెసంగదు 

వత్సా, శాంతి 6-988: 

క. వసునిభుండు వైతృకంబగు, వసుధా రాజ్యంబు ఖీష్మువచనమున 

గత, వ్యసనుడయి తాల్చె( చేజం, బెసగంగ విచి|త వీర్యు( డిద్దయ 

శుండై + ఆరి. 4-186: 

2. కలుగు, 

క. ఊరకయుండక పలువుళ్కతో రవమెనంగంగ[ బలుక( దొడరుపక 

మదిం, జేరువగల నాగరికులుం చారు గలసి వలకవలయు ధరణీకు. 

కడన్, వీరా, 1-127 

సీ. ధర్మాఖిసంరతీతంచై న భూపజ శెంతయు నభివృద్ధి యెసంగు 
చుండ. అది. ఫ్=రీ 

లి, జనించు, పుట్టు, 

సీ, | పళయ కాలంబున జలముల విష్టుండు యోగని_చారతీ నొంది 

మేలు,కాంచి లోకంబులు గావింప(దలంప నవాంకార మెనంగ; 

(బవోగ్చఖిధాన, కలితమైత న్నాభికమలంబునం దిట్టు జనియించి యా 

(బవ్మా. శాంతి. 6.471 

శే, ఒదవు వృ్యతు ర_క్రమున బుద్భుదము శెస(గి, పుట్ట కొక్కు లె 
యవి బజనభోజ్యభావ, మొంది విపాదిక ద్వాజ యోగ్యతాఫి, పన్న 

ములుగా వు ధర సంపన్న చరితం శాంతి. 6-488; ఆది. 8-65]. 

ఓ (కమ్ముకొను, వ్యాపించు. . 

ర్ం దగ్దములై లైనట్టులు స స,మ్య గైర్యము లడల మండ నాయుధ చయ 

ముల్, దిగ్గూమం బెసలొ  ననంధీద్దీయ 'మనకాజియగుట దీనికీ 

దగ(గన్. వీరా, 4-88 

6. సంతోషించు, (పీతి జెందు. 

క ఇమ్ముగ సరస్వతీ తీరమున బండైండు వశ్సరమ్ములు విధి 



మార్గమున సద్గుణ సముదాయ మ్మైెన(గంగం జేనె సత్త) 

యాగము నివ్షన్ - ఆది, 4-8 

(ఎనంగ(గఎఅని న. పం ప-కోశము-ఇిది పాఠాంళరముగ సం. ము మొ. 

వానిలో గానరాదు. 

ఎసకము దే. వి, 

1. విజృంభణము, 

క ఆ పన్నిద్దజు సై న్యా, టేవసమేతముగ( గవియుడును నాంచాల, 

జ్మాపాల నుతుండు భీమ డు, నేపారిరి నీదుచేవ యెనకం ఐడ. 

గన్, భీష్మ. 2-978 

2. అతిశయము, పెంపు. 

శే. ,..ఎంతయు వంతంజొందు( జింత యొకకంబు వడిగొని చిక్కు 

వజుస, నిరా. 2.292; శాంతి. 1=56: 

35. అవలీల, ఆనాయానము. 

ఉ. కావలి వారి. దోలి యెసకంబున గోవుల బట్టికొంటినం, ==. వెడ 

మాటలేల ధరణీశ్యర. విరా. 4-192 

4. విరము, ' 

అ. అంత( చెలిసి రాము డతికుపిశాత్ళుడ యేలు వాఅతెంచు 

నెనక మెనంగ, నప్రమేయ శరము లడరించె నవి సత్యరముగ నేను 
బతివాతములు చీసి ఉద్యో. 4-324 

ల్, ఒప్పు. 

క, ఈచేశము (ప్రజ ధరగిజు, నాదరసంభావనముల నాజ్ఞానిరతిన్, 

యాదవ వీరుల కలనా., డేది ఆెజంగ ట్లి మనికి యెసకం జారున్ 

" మౌన, 184 

వీణ, | 

1, ఆధికము, హెచైనది. 

క. స్వాతిగతుండగు శు[కుం, డే శెజయగునం 'జరంగయీయు నెవకపు.. 

వర్షం, బాతజ(గున సాయక వర్షాతిశయం బావపాించె నతడు. 
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నలేం్య చా. కర్ణ 8.42 

2, (పియము. 

 ఉ, ఆంధక వృష్టై భోజ కుకురాన్యయ భూకరులెల్ల నీచెనన్, 'భాంధవ 

_ సౌహృద [బణయభ_కి విశేషము లొప్ప నీ మనో, |గంధియడంగ( 
జేయ నెనకంబున. బూనినవారు. ఆర, శీ-160 

ఎనక మెసంగు కే. అ, |కి. ఎసంగు (ఎనసకము-- ఎనంగు) 
1. అతిశయించు, 

కే ఇతండు పుట్టిన కో లను నెనక మెనంగు, దర్చమునన విల్లు, 

విరా. 1-74 

తే, కాను జొచ్చిన కతన మత్సకకితీకు, నిట నిమ్మెయి [గొ 
యొవ్పెసక. మెస(గ, వమ్మవోదేవి యున్నెడ కల్లనల్ల, కాండు రాజ 
తనూభవ పల్నియరి7, వీరా, 1-808 

2 అఖివృద్దినొందు, వర్టి ల్లు, 

క. పలువురు (కీడింతురు భ్యూవఆయాధిఫ యరయ మంచివారును 

గలరుక్కుంల ధర్మవతుల కతమున, నిల నిరఫాయత్య మొంది 
యెసకం బెన(గుర్, ఆను, 2-218 

"లీ కలుగు, 

తే, తాను జొచ్చిన కతన మత్స్యక్షితీకు, నింట నిమ్మైెయి (గొత్త 

యొ ప్పెసక మెనంగ, నమ్మవోదేవి యున్నెడ కల్లనల్ల(౧, బాండు 
రాజ తనూభవ పత్ని యరి?. విరా. 1.808 

తే. వి|పుంకేమిట జేవత్యనిథవ మొందు, నేమి కతమున సాధుత్వ 

మెనక మెస(గ్గు, నతవికెద్ది యసాధుత్య మావపాంచుు మానుషుం 
డగు నెద్దాన మహిశమూ గి, శాంతి. 5-566 

శీ పార మెయ్ర, అత్యుచ్చదళ పొందు. 

క ఒద వెడు తృష వెల్లి దమున, వదనము వజువట్ట్లు వై వాసీత రాజ 

నగ్రదిరారనమాన(గ వా, వృదయంజున వేడ్క. యెనక మెన(7౧౫డు€ 

దరుణీ;: + అ విరా. 2.68 
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శె, నవాజమైన యలంకారమహిమ నతిశ,యిల్లి మవానీయ వై భవ 

మెనక మెస(గ, వఅలు నరపతి మందిర ద్వారభూమి, నేర నరిగి. 

యా వేగులవారు (పీతి. విరా, 8-74 

ర్ం ముఖ్యమగు, [పధానమగు, 

శే. సారమతి( బరికింప(గ( జౌరుషంబు, కంశు దైవంబు ముఖ్యంబు. 

గార్యసిద్ధి కెచట నేనియుం జౌరుష మెఫక మెనా. నేని యది 

దైవ దత్తంబి యంత నిజము. శాంతి 4-41 

8, పొందు వడయు, 

క. పరమజ్ఞానుల యొద్దను, బర(గిన నజ్జుండును బోధ భరితు(డగు నిరం, 

తర మేరునమీపస్థితి, హీరణ్యరుచి. గాక మెసక మెన(గిన పగిదిన్ 

ఆను. రీ-826 

శ్లో, సత్సంనికర్రై పరిన_ర్హితవ్యం విద్యాధి కాళ్చాపి నిషేవిశ వ్యాః, 

సువర్ణ ఆాంగచ్చుతి నన్ని కర్షాన్నీ లఃఖగో "మేరు మివాశయన్వైై 

నం భాం అను. 152-80 (నిర్ణయ) 

ఎసకొల్పు దే న. కి 

పురికొల్పు, | పేరేపించు, | పోత్సహించుం 

చ. కుల పిళిష్ణని సువతు వృద్దు నార్యు భీష్ముని నెంకొల్పి సేవలకు 
ముఖ్యుండ వీవని యుబ్బ (కేసి యీ,నున( దల వెట్టి చంపికొనం 

జూచె నుయోధను( డింతయే మగున్, ఉద్యో 4-207 

సీ, సీకు. |జెగ్గడయునై వెయ్యంపు. జెలియునై, కయ్యంబునకు 

నెప్రు(గాలు దవ్వు, బాండు పు తులతోడి పగకు నిన్నెనకొల్పు6 

గొలువున రజ్జులు పలుకునట్టి, రాథాసుతుం డర్దరధుండు. 

' ఉదో?, 4-234 

శో ఉత్చాపాయతి రాజం స్వాం విగ్రహా పాండ వై సృహ 

(| సగం భా, ఉదోర్ట. 187.$- 

ఎనరు దే, వి. జొ. 

వంటకై కా(గం బెట్టిననీరు, పచనయోగ్య జలము. 
స్కీ కాగివ యెసరుల కరణి బొరిపారి శరనిధు లుప్పాంగి పొరల. 
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ఐడీయె. ఉద్యో. 4-116 

ఎనలారు దే. అ. |క్రి. (ఎసలు--ఆరు) 
ఓప్స్కు అతిళయించుం 

ఉ. =..నా పయిం, గొవ్వెసలార సీవు శరకోటి వెసం బరంగించితేని చే 

నవ్వుదు6 గాని కోపము మనంబున. బుట్టదు నూ ళిఖండినీ, 

భీష్మ. 8-821 

ఉ. ...ఆ భుజగేశ్యరు వత్నియాతనిం, జెచ్చెరం చానెరుర్కొని విశిష్ట 

సమాదరమయై యుపాయనం, విచ్చి తదీయ చిత్తమున కించపెనలా 

రంగం వాద్య మిచ్చినన్ = శాంతి. 6-574 

క, అయ్యె కర్టింబుల చెస్క నెయ్యం 'బెకలార(6 గలిగి నియమ 

నిరూఢుల, డియ్యన యన సుకృతంబుల, నయ్యుడు పౌఖ్యంబు 

నివామునందు6 బరమునన్, 

ఆను. 3-806; విరా, 2-86; స్వర్గ. 61 

అ 

ము అవ్య. 

l. అవ ధారణార్థకము, 

“కం నొ.వలని రాగముననే నీ విశాతి, శాంతి 6-184 

మ. ,...వ్కీ శెరువైనం దన యిచ్చతో. బడియె నింతేగాక మే 

బూటయే.* ఉద్యో. $.358 

చ పనిచెద వజమున్ జముని పాలికి నన్నరనాధు వేగమే, యనుచూ 
ట కింత యెల్లి దోమె యాతనికిన్ మన యాజ్ఞ యారయన్. 

చ | రం ఆశ్వ. 1-81 
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2, ని ర్టేళము (చూవుటను) బలపఅచును, 

క, నాచేతి బలుపుగని నీయాచార్యుం డోడి తొల(గి యరిగాను నీవే, 

(తోచి యెట వోవువా(డవు. |దోణ 4.9 

ఏ2 అవ్య. 

J, పేశ్నార్గకము (ఇది నంద ర్యానుసారముగా ఆశ్చర్య [పశంసాదులను 

గూడ( చెల్పును) 

శౌ. ఈ దుర్కోధను! డింత గర్వియగునే యీా యున్న వారెల్ల నాచే 

రై న్యంబునం బొందు టొప్పదని చర్చింవండ, ఉద్యో. 8-878 

(ఇట ఆశ్చర్యకమును చెలుపును) 

వ. నాయాడిన మాటలకు నయ్యుధివ్విరుండు వలికిన వచనంబు లంత 

యొప్పునేయని యగ్గించిన. ఉద్యో, 8-117; సభాం 1-7 

(ఇట (వళంనను 'దెలుపును) 

శే వారు కందమూలంబు లాహారంబులుగ., బొదల. బుట్ట ల( బడి 

యుండి పులు(గు మెళము,లఆవ మేల్కనుచుఆడి రే యక్కటకటం 

(ఇట దుఃఖమును చెలుపును) ఉద్యో, 8-188 

1, యచ్చశ్వార్థక ము (ఇద తచ్శళ్తార్థము న పేడుంచును) 

క, ...ఆచ్యుతుండే దిక్కుననుండు నెమ్మినా ది,క్కునకు జయము 

గల్గునని యకుంరిత కరుణన్, శల్య, 2-841 

క ఏనరుండు మాననము ధృతినూన నుచిత వృత్తినుండు నుదిలగొనక 

యొం,వైనను నెయ్యది యెనీయు, వానికి దుర్ద భములేదు వనుధా 

ద్రీళా. శాంతి. 38-161; |డోణ. 2-181 

వి కిమర్ధకము ((వశ్నార్ధకము) 

మ, ఏ జనులు నితా్యాయుష్యులే చెప్పమా. శాంతి, 1-226 

వ. ఈ |పబింధమెండలి కధినాథునిగా నే పురుషుని. బేర్కొన్ను 

వా(డనొం విరా. 1_8 
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పో సర్వ, అవ్య, 

ఏమియొక్క_ లువ్రశేషము. 

సీ ఏ కారణమున నేనుయ్యనో. శాంతి 8.310 

| (ఏ కారణము = ఏమికా రణము" 

క, ఏ పాపమేని లేనిది కాపురువత నొకనిమీద గలిగించిన- 
(పపాపము = ఏమి పాపము) శాంతి, 8.489, 

క, విను పాణి గవాణము స్కేయని వనితకు. బుణ్యలోక మ్మపాప్య. 

ము గావున నేయుపాయమున నై_,నను దగియెడు వరు వరింపు 

నలినదళావీ* . శల్య, 2-210; విరా, 8-651. 

ఏ. అన్ని అను నర్థమునిచ్చును. 

చ* *...ప్క పనులు నుదాత్త నాగరికభంగుల నీమది కెక్కునట్లు 

నేేర్చును భయ భక్తులున్ మెజయ రూపుగం జేసెద 

(వ పనిమొనను నరియే) విరా, 1-828. 

వ. (థఖీమ్ము(డు) వదిక్కు. నూచినం చానయై రథికులను హో_స్టికులను : 
నాశ్వికులను దునీమిన, థీవ్మ, 8.248. 

2, [పార్థ నార్థకములగు మధ్యమ “ము, *డులకు ఆను[పయు క్షమగును, 

వ. అమ్మవాతుు మొగంజు సూచి నాకు ధర్మంబు లుప దేశింపవే యని 

యడుగ నేర్తునే. శాంతి 1-841 
(ఉప దేశింప వే- ఉపదేశింవుము” అని (పార్థనము) 

5 [కియల వై కేరి “అవును “కాదు? అనునర్థ ముల నిచ్చును. 

న. అడుగ నేర్తునే (అడుగ నేరను_ఆని యర్థము) శాంతి, 1-841: 

చ, అనఘ యతండు చా బిదప నవ్యయ సౌొఖ్యవిభూతి నొంద(డే, 
ఓ > శాంతి, §-408' 

వతట శే.'వి; | 

అ పేక 

, నీ. నెలత చీటిన యెజకల నెణి(దీర్చు జక్కవలు చెందొవల కేయట- 
/ యొశర్చ, ఉద్యో 2-112. 

ఏంగించు డే, న. (కి. {ay వగు) 

బు వంగ ౯కెయ్సు, వెళ్ళంకేయ, పంవు 
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ఉ. +. .త్రిప్పుడ కాలు పోలి శకేంగించెద( జక్క-నై నిలుము గి ట్ర రణం 

బున రోతసాధమా. =" అది 6.994 

క, ...అంతకుపురి కేం,గించిశిం బెలోమ కాలకేయానురులన్. 

ఆర, 4-86. 

(ఎక్కడ కోప(గించుకొనిపోయినా(డు = అని వ్యవహారము | 

ఏంగు డే. అ. (కిం 

1. పోవు, వెళ్లు 

క. కొలువుగొన నొల్లకుండుట, గలిగిన( బొమ్మనుట యంతికం ను 

మేలే, వలసినకడ శేగెద నీ, తల౯పెియ్యది యానతిముగ ధరణి. 

నాధా: విరా, 2.224 

ధో, ౨.066 దడయం, జనదని _చౌపదికి. జెప్పి చయ్యన సేన్, 

పరా, 2.861 

శే. ఊర పగతికే(గు మానవు లుండునట్టి నెలవులు. ఆశ్వ. 1-162, 

2, నడచు. 

ఉ. ఇస్పటి భంగి నొక్కడుగు నేడు దానికి నోర్వ నెమ్మెయిన్, 
ఏరా. 1.148. 

శ్ర, (పవేశించు. చొర (బడు. 

ఆ, ==. పెట్టు నతనిం బే యొడ్జెడు, వాని; దల(ప నందు వరుండు పెట్టు 

వాడ యగుట నిష్కువం బింతనూడక్క యిట్లు దీనవృ త్తి కేగ 

దలతె, శాంతి. 1.188. 

ఏంగుదెంచు దే, అ, [కి (౧/పంగు) 

1. వచ్చు, ఏతెంచు. 

(ఇట 'శెంచు ధాతువు వ్యతి రే కారక మును చెలుపును) 

కం .ఎంవేగంబున న,య్యెడ కేంగుదెంచి నారదుం డెడపడు టించు. 

కోయు లేక యిట్లను నాతోన్. ఉద్యో, 4.949 

చ, కురుబల మేంగుదెంచెనళలు గోవుల బిట్ట అంబిట్టి. విరా. 400 

90) 
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చించు దే, న, కి. 

(నూ. ఆ సిలో ఈ క్రింది విధమున గలదు -త- ఏబ్బు = బాథి 

పడు కష పడు, ఈ (చావిడ పదమును బటియు శ, ర. ను బటియు, 
' వ లు ల 

సబిందుకి ముగా * |గహింపంబడీనది. నిర్భాఠక (ప్రయోగములు కనబడ 

"లేదు. అని) బాధించు, 

చ. ... అంగనా జనములు నన్ను(జూచి మరుసాయకముల్ దమచిత్త 

నృత్తు లేంచినం గొనివచ్చి యిత్తురు విశిష్ట ధనంబులు నాకు అంచ 

మున్. విరా. 2-334 

కాని ఈ నంఖ్యయందలి “ఏచిని అని చూప(బడిన నబిందుక (పయో 

'గము ఆనంర వారి |వతిలోను, సంళోధిత ము దణములోను నిర్చిందుక 

ముగనే శాస్పించుచున్నరి, సబిందుకముగా పాఠాంతరమ.గా( గూడ 
లేమ, తి. పు (వ, కోళముగూడ నిర్భిందుకముగనే తెల్పినది. ఈ యర 

మున గాక్ 'విజృం భించు' అను నర్థము లో ఆనంద వారి వతియందును 

'సంకోధిత మ[గణమునందును అకాడమి పతియందును తిక్కన పద 

(పయోగ కోశమునందును ఈ (కింది తావుల ఈ పదము గానవచ్చు 

"చున్నది, 

విజృంభించు, చెలరేగు. 

కం నక లాదులు నా దైత్య, _వకఠరంబు(. చెకల్చి రేంచి రాడే యుడు 

నే ఒకు గోలకు( దెచ్చెను సోోమకుల శిఖండ్యాది రథిక మర్దను( 

డన. చున్ . |దోణ. 5.216 

సీ. సమధి" ఐలు(డు గిచకుని యేణచినయెడ(, బూనిన వికమ న్ఫూంర్తీ 
తోడ, సౌ ప్తి. 2-ల$ 

ఎడ డే సం 

“ఎక్కు డనున్నా (డు. 

క, ఓఉడికిమె మేము రణమునం,. గడికి గడించి రాక గెలువే 

యశిడే్యడీ డా(గిపోయె నొకో, [దోణం 1-874 

ఎడు కే, వి. జా. (బహు, పండులు, ఏండ్లు, ఏండ్లులు) 
సంవత్సరము. 
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చ, అహితుల క|పభేద్యమగు వాపదమూ(డగు నేడు మత్సిశా, 
మహులు చరించి రంతయు( [గమంబున నా కజటు(గంగ6 జెప్పుమాం 

విరా, 1-44 

వ, ...ఏకుట నిం| దోత్సవంబు సేయుచు. ఆది. 9-24 

మ తుది రాజకమ్ముసగమ్ము గొ మృడవియందుం బేరువంచించియుం, 

బదుమూ౭డే(డులు నీవునుం డిరిగి"రా పాలీకపోవచ్చునే. 

ఉద్యో. 8.97 

ప. జానదప్పక శారును బాంచాలియు నొక్క_ట( బండెండేండ్లు వనం 

బున వసియించి. విరా, 4-138 

తే, ఎన్నికొనుచుండ( జనుచుండ నేండ్లు వివ్విధమున నాయువు 

దోడ్లోడం దటి(గి జీప,హోని వాటిల్ల(గా బు[తయనవధాన్క న్మిదమో 
హీతు(డై యున్కి నీక దగునెం శాంతి, 6-224 

ఏడు కాలము; ఏడుగాలము దే. వి. 

సంవత్సరము, : 

వ, ఇట్లు పాండవులు పాంచాలీ సపాతంబుగా విరాటు నగరంబున 

వర్తించుచు. గతిపయదినంబులు గొటింతగా నేడు కాలంబు 

గడపిన సమయేతబున, విరా, 2-922 

సీ పడుకాల మయ్యతుల [వతము నల్పి,యఖిల భూలోక సౌఖ్య 

ములు (దిదివ-'తే- మోదమును గం(డుం ఆను, 4-148 

శే. కుడుపునకు ముందరొడ్డుల గోవునకు న,మంచిత (గాసముప్టి 
నిత్యంబు నేండు,గాల మిచ్చిన నతంజెల్లి శామ్యుములును, (రావా 

_ణుల కర్టి నొనంగిన ఫలమువడయు. 

అను. 2.4165; ఉద్యో, 1-119 

పంపు స. [కిం 

(సూ,ఆ.ని-లో ఈ (కింది విధమునం గలదు-ఏ(చుినుబట్టి నబిందుక 
ముగా (గహింవంబడినదిం కానీ నవనాథ, వి.పు. [ప్రయోగములు నిర్చిందు 

కములనుటకు సాధక ములుగా నున్నవి. ఇంకను విచార్యము--నవ నాథ 

విష్టుపురాణాది భారతేతర [గ్రంథముల యతిద లి (ఉపయోగములు చూపి 
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నారు, భారతమున ఈకింద్మిపయోగము ఆనంద పతి, సంళో. ప్రతి, అ కాం 
(పతి,తీ ప, పుశో=లలో నబిందుక ముగా 6 గన్చించుచున్న వి. నిర్చిందుక మెన: 

ఏపుళబ్బ్ఞము భారతమున విశేమ్యముగ నే వాడబడినది) 

పీడించి, కాధించు. 

శే. అలుక యె త్రినవానికి నర్భచింత ,కునకు నాతురునకు. గామ గోచ 

శాత్ము,నికిని వచ్చునే విను నిద నీవు నెజుంగు, దెణి(గియుండి 

యిుటికి నేయవ నన్ను. సౌప్తి. 1-66 

ఊం + .ఆటవీస్థలి కేంగు'దెంచి య్కేకాంతమ యున్న వాడ నియమా భి 

రతున్ నను నేంపనేటికిన్.( శాంతీ. 6-569 

చ. అనవుడు( గీచకుండు వాదయంబున( బంగి లతాంగితోడ ని,ట్టను 

ధృతి. గోలుపుచ్చెం గునుమాయుధుం కేటి విచార మిట్టులేణప 

నగునె, విరా. 2.268; [దోణ. 2.241; శాంతి. 4.104 

ఏ(బండు దే. సర్వం బహు. (ఏను వది = పంబదె - దీనికి మవాన్న. 
హాత౧రక రూపము) 

థి 

ఏ(బదిము౦ది, 

వ. పదంపడి యేంబండు) గూతులుం బుట్టిన( అది. 8-61 

వ, ఆతండు( దదనుచరుల నేనూట యేంబండడు వీరరథికులం వీలుకు 

మార్చి, కర్ణం 2.21. 

ఏబది దే. సర్వ, జా. అనా. (ఏను - పది) 

అయిదు పదులు. . 

ఉ, వేయును నేల పార్భులును విస్ణులు నేంబది వేలు వచ్చినం, జేయుదు. 
మేము. గయ్యమొక చీరియు సంపద! బంచియిత్తు మే. 

. ఉదో్యో. 4-201 

తే... నవ్వుచు. నే(బది దూప్వులురము,నందు నొటినం, (దోణ. £38. 

ఏకకుండలుయడు- సం. సి అ పుం. 

బలరాము(డు 

వ. *4.అచ్నోటు గదల్ వాలాయుధుంతు రాముతీర్ణంబునకుం బోయె 
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అందుండి యయెగ్టికకుండలుండు యా మునంబనకీం. జనియె, 
' శల్య, 2.199 

ఏకచ(క్రపురము; ఏకచక్రాపురము సం, షి అ, పుం. ఆ. (స్త్రీ. 

ఏక చక్రము అనువేరుగల ఒక పట్టణము పొండపులు లామా గ్భవాము 

నుండి తప్పించుకొని పచ్చిన పిమ్మట (శావ్మూణ వేష ధారు _ యిక్కడ 

'ఛిముక వృత్తిం గడపిరి-ఇక్కడనే ఖీముండు బకాసురుని జంచెను. 

సీ పకె క. దొడరి యాభంగి రూపణ (జేసి, రజీంచె నేక చకా 

పురంబు. వీరా, 1-74 

వ. భీమసేనుండు హిడింజాసురుంజంపి నానీ చెలియలి హిడింబను వివా 

హంబై 'యేకచ(కవురంబున శిగి యందు బకాసురుంజంపి విపు 

లం గాచె. ఆరి. 8-15 

సీ, కడుం గొవ్వి శేకచ[కంఖున వారల, శేనింత యెర్సిద మేత యెతీ. 
ఆది, 8.292 

వకచ(కము నం, వి ఈ పుం, 

వక" చక్రపురము (లేక) వకచ | కాపురము. 
సీ కోడుగొవ్వి రేక చ[కంబున వారల, శేనింత యెల్లిదమేల 'యొలిం 

అది. 6-292 

-వీకోచరుడు సం. విణ, (అ. ఈ. అ.) 
ఒంటరిగా సంచరించువా(డు, ల 

వః సర్వసంగ వర్జితులయి యేకచరులయి యనేళనికేతనులై న యతు 
లును, అవ. 3-222 

వీకచారి సం, విణ, (న్, ణీ. న్.) 

వక చరు(డు, ఒంటరిగా సంచరించువా(డు, 

వ. మాండవ్యుండను (బవ్మార్షి దొల్లి మహీనలయంబునం గల త్రీర్ణంబు 

లెల్ల నేకచారియయి సేవించి. ఆది. 4-261 

ఏకడ చే. ఏ, ఏ. 

ఎక్కడ. 



శక్తే శీల0 ఏకత 

ఉం =..నీ, కెక్కడ డాగవచ్చు గద నే నని సేయుటకుం గడంగినన్ = 

శల్య. 9.249: 

ఏకత సం. వి. ఆ, థ్రీ. 

“1, పకత్వము, ముఖ్యము. 

ఉ. ,..మవోనందరనై కశాత్మల యవ[కమనిమృల బోథపుష్కలాం 

(దోణ. 4.885: 

2. ఏకా గత్వము, 

ఆ, + = అవ్వను దేవనం,ద నుభజియింపు చేకశానిరూడి. శాంతి, 2=28ః 

లీ. ఒక్కటియగుట్క ఐకర్టభాసము. 

క, జనన (పళయంబులం దనకు బహుత్వంబు శేకతయ శోఖిల్లున్ ॥ 

శాంతి, Ba4t 

వఏకతము వై.వి. (సం. ఏకాంతమ్ - (పా. ఎక్కంత) 
_ ఒంటరిపాటు ఒక్కురుగానుండుట. 

ఉ. చయ్యన నేంగి యంబుజ విశాల విలోచనం గాంచి డీశిమై, 

నియ్యకొనంగం జేసి... _ | విరా. 8-45 

శే. కోలుమస(గి గురుండు పొంచాలసేన, నేలకును గోలకును దెచ్చె. 

నీవు గడంగి, కౌరవుల. బాయవజపు మేక తమయ్యన నతని బరి 

మార్చు. “దేళొని యబ్బలం్గబ్కుు . [దోణ. &=301 

,ఏకతు(డు సం. ని. అ. పుం. జ 

1. ఒక బుపీకుమారుయడు. వీని సోకేరులు ద్విత్తుండు, తితుం డు. 
క్. క త్రితుండనయగా ర్వితుండన నే, కతు డనంగం దవస్విసుతులు గలరా: 

వి్శిపృతితయము భూపాలురక్తున్యు, ( త్తుదీళ్షలొనర్చి చేనుగణమ్ముం. 

బడ'సెన్ , re pes తీ. rere కలికి 2. 155. 

fh" వీర పాపతిపుతులుగ. ఈకింది నంఖ్యయందు( గలదు. కాని వరుస 

ఏక మమున భేదము గలదు. షెడి కనిషఘ్టానువూర్వకముగా. గిందిది" 

"క్యేషానువూర్యకముగా+ జెప్పంబడినదని యనుకొనవలయును). బంది 

వ (పజాసతి పుతులగు నేకతుండును ద్వితుండు దితుండును ననూ 



ఏకపాదుండు Ht 

ముని న _త్తములు సదనురలె ర. శాంతి, (8 16౬ 

శో. ఆసన్ పూర్వయుగే రాజన్ మునయో (ఛాశర,స్త్రయః, 

ఏకత శ్చ దింత శైవ [తికశ్నాదిత్యసన్ని భా 8 

సర్వే |వళాపతి సమాః _పజూవంత స్తథైవ చ, 

సం. ఛా, శల్య B7.8,9 శో 

ళో. (పజాపతిను కాశ్చాత నద సాకిశ్చాభవంస్త్రయః 

ఏకతశ్చ ద్విత శన (తీత శైవ మవార్ష యః. 

సం, ఖా; శాంతి. 887-6 శ్లో, చూ ఉదపానము 

ఏకత్వము పం. వి, అ, న. 

1. ఒక్క టియగుట, ఐకర్టఖావము, 
వ. అమ్ము్మరవార పురవారుల యేకశ్వంలు మనంబునం గొనియాడి 

[దోణ 2.t+68 

ర. అనఘ యమలోమమునం దో(,వును (బతిలోమమున లయము 

వొందుటయును గల్గును సర్వత త్త్యముల కవి, యెనయిక _బవ్వ్మై 

మును గలయు కేకత్వమగున్. ఆను, 4.164. 

2 ఒక్ (డుగా నుండుట. 

క, ఏకత్వం బనన్టిశ్వ మన్వేకత్వము గలుగు వీ మహిమ చందం బాలో: 

కీంప నిపుణులగు ను, శ్లోకులకుం బరమపదము నుఅభథము ళార్దీ 

శాంతిం 4-288. 

ఏకపాద సం, వి. ఆ. (స్రీ, 

ఆళోక వనమున సీశారేవికి కావున్న రాతనత్ర్రీలలో నొకతె, 

పె, అమ్మగువ కాపున్న దన జాంగ వలు _(త్యతీయు, లలాటాక్షియుం, 

(ది ్టనియ శేకపాదయు దీర్ధ్రజివ్వాయు( (దిజటటయు వేకలో చః 

నయు మొదలయినవారు, ఆర. 6.891! 

'ఏకపాదు.డు సం. వి. అ. పుం. 

1. పకాదళ రుదులలో వొకడు. 

వ మటియు స్థాణునకు మానసపు తులై న మృగ వ్యాధ శర్వ నిర్శత్య- 
శై_కపా దహిర్భుధ్న్య పినాకి దవాశేళ్వ్యర కపాలి స్థాణుభర్షులదం. 

fa | , 
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గా నేకాదశరుదులు పుట్టిర. ఆది. తి-రరీ 

2. ఒక ముని, అష్టావకుని తండి. 
లు 

వ, తొల్లి యేకపాడుండను మునివరుండు తన వి ద్యావిభవంబున సుజాత 

యను చాని వివావాంై వనంబున ఘోరతపంబు చేయుచు ననవ 

రతంబును శిష్యుల వేదంబులు చదివించుచున్న, 

ఆర. కి=జైలి”; ఆర. 8-238 

'ఇత(డు ఉర్గాలకుని శ్రిష్య(డనియు. ఇతని "చేరు కవోళు( డనియు మూఆ 

చమున(€ గలదు, 

శ్లో. ఉద్దాలకస్య నియతః శిష్య ఏకోనామ్నా కవోళ ఇతి వికశుతోఒ౬ 
భూత్, సం,ఖా. ఆర, 1832-6 

శీ. పాగర ర్వీపనివాసి-సవాదేవుడు రాజనూయయాగ సందర్భమున 

దతీణ దిగ్విజయ యా[తకు( బోయినపుడు వీరిని జయించెను, 

వ. నవాబేవుండు దక్షిణ రిగ్కున కరిగి...సాగర ద్వీపవాసులై న 

నిషాదులం బరుషూదుల నేకపాదులం గర్జ(ప్రావరణుల ... వళ 

గతులం జేసి. సభా. 1-260 

విణ, (అ. ఇ. అ) 

ఉంటి కాలివాండు. 

వం అప్పుడు |పది_ప్ప వదనులుం 1బజ్వలిత నేతులు నేకపాదులు. గరి 
తురంగ సింహ సూకరానన నమాన ముఖులును. సొ, 1-16 

పేకపుత్తుంండు సం. వణ. (అ. ఆ. అ) 

ఒక్క (డే కొడుకు గలవాడు. 

క వినవయ్య యేకపుత్తుతు ననవత్యు(డు నొక్కరూప యని ధర్యు 

వులన్, విని నీకు. దోడుపు తుల, ననఘా పడయంగ నిష్ట మయినది 

నాకున్. ఆలీ 4-180 

'చకభ రి సం. బి, ర్తి, స్రీ. 

నిశ్చలభ్కక్తి, ఏ కాంతోభ క్తి అవిచ్చిన్నళ్చకి, అననర్టిభ క్షీ, 
చ, ...మదియదివ్య పరమాకృతి "ేర్చీక యేకథ_క్తి ఛా,వనమున( 
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దోచు దీని జనవర్గము గానదు నీక చూూపితిన్. భీష్మ. 1-220 

తే. అచరములును జర ంబులునై న భూత, సముదయంబులు మణులు 

సూ|తమున నున్న, కరణి నీ యంద యున్నవి గాన సమత, నేక 

భక్తి నే, గోరెద నిమ్ము దేవ, శాంది. 4-240 

-ఏఠభు కము సం. వి, అ. న. 

పగలు రెండుజాములు దా(టిన తరువాత ఒకపూట మాత మే తినుట 

సీ. ఏ!భుక్త (వ్రత మెంతయు నిష్ట మాసం బెల్ల నడపిన నద్విజుండు, 
అము. 4.48 

-ఏకమతము నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఒక్క కు తలంపు గలది. 

ఉ. అంద అము నేకమతంబగు నిశ్చయంబుతోన్. ఆర, 7-18 

ఏకము సం. విణ, (అ, ఆ, అ.) 
1. ఒకటి (ఈ యర్థమున నిశై క వచనము) 

వ, విశ్వావనుండు వపంచవింశక త_త్త్యంబునకుం బరంబు గలుగుటయు 

నది రూపింప నేకంబగుటయు నారగ శై గీషవ్య దేవల కపిల శుక 

నుమంతు వైల్యాదులై న పరమమ్సునుల గోస్టీ విశేవంబుల విందు. 

శాంతి. 9-148 

క. ఏక ద్వి [తి చతు ర్యూర్టివేాకారత ( దోంచుచుండు హరిభక్త 

జవా,లోకమున వాసుదేవా ద్యోకః (పా_ప్తముగం దత్తదుచిత 
స్ఫూ_శ్టీన్. శాంతి. 6-500; శల్య, 2-1; ఏరా. 4-160 

2. ముఖ్యము. 

సీ, ధవైశ్రకనిరమం డాతం డొక్కరుడ చూవె. విరా. 2-189 

ఏఉకముఖత్వము సం, వి. అ. న, 

ఒకటిగా నుండుట, ఒకే యుద్దేళముతో నుండుట, 

, "వ. పవమాననూనుండు సోదర భుజబలంబు లేకము ఖత్యంబున చెప్పు 

డుం గలుగు మనోబలంబు వలనం జలింపకుం'జెం శల్య. 2.297 

ఏకముఖము సం. విణ. (ఆ. ఆ. ఈ. అ.) 

1. ఒక వైపుననే యున్న ముఖము గలది. ఒకు యుద్దేశముగలదిం 
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వ. నచేనయు నొక్కు మ్మడి నద్దిక్కు దజీమినం గని కృ స్టార్థునులు నిజ 

వై న్యంబు సమన్తంబు నేకముఖంబుసేసి మార్కొనిరి. 

శల్య 1-231; ౪౮. 7-14. 

వ, ఏకాగత గలది. 

శా. భావం 'బేకముఖంబు.( జేనీకొని యావద్ధ్వాంత ఛానున్ మవో, 

బేవుం...భక్రి పౌఢతం గొల్బెదన్, సౌ ప్తి. 1=109 

లీ. ఏకాధిపత రము. 

ఉ. నాకును నీకు నేటికి రణం బొవరింప(గ నేను బంప “నీ, వేకముఖం 

ముగా ధరణి యేలుము, శారీ, 2-835 

ఏకరాతము సం. వీ. అ న, 

1. ఒకానొక తీర్థము, 

వం పక శా[తంబను తీర్థంబున నేక రాతోపవానంబు చేసి (ఐవాస్త 

లోకంబు వడయుదురు. ఆర్య 2-267 

2. ఒక్క అవోరా (తము, ఒక్ రాతి. 

వ, ఏక రా(తంబను. తీర్ణంబున నేకరా[తోపవాసంబు “బీసీ (బహాత్రి 

లోకంబ వడయుదురు. ఆర. 2.267 

[తీర్ణయా తలు చేయువారు ఒంటిపూట భోజనము సేయుట విధిగాన 
రాతులయం చెటుల నుపభాసము శేయుచునే యుందురు గాన ఇక్కడ 
అవోరా[తము (అక పవలు - ఒకశా తి) ఆని చెప్పుటయే సమంజసము. | 

ఏక లవ్యుండు నం. వి. అ. పుం. 
సళ్లు 

హిరణ్య ధన్వు(డను ఎలుకురాజు కోడుకు, ద్రోణుని పరోక శిష్యుండుం 
కోధవళగణ సలథవు(డు. a : ను ఆది. $60 

చూ. చర్మిత 3 అదీ, 5-282; మొ. 445 వరకు; [దోణ. 5-2ెలి 
. ఇతని కొడుకు ఆశ్వ మేళ. వాయరతార్జము వచ్చిన. ఆర్జునుని తో, 

లోరాడి యోడిప్లొయెన్ను ఆశ్వ, 4-111,112 
తే ఛే | ae 3 a 

చూ, అనుబంధము 'చివరి సంివుటము, 
య. నే క వేలో 
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ఏకలోచన నం. వి. ఆ. స్రీ 

అళోకళవనమునందున్న సీతాదేవికి కాపున్న రాక్షస (న్ర్రీలలో నొకశె* 

చూ, ఏకపాద. - ఆర, 6.881 

ఏకవర్లము సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) 

ఒకేరంగు గలది (ఇక్కడ సుఖము ఆని భావము) 

తే, కొన్నిటికి? బంచవర్గ్ల ముల్ గునుమపలము, లందు గొన్నిటి "కేక 

వర్ణాంచితంబు, లవనిజములు గొన్నిటికి నవ్యక్త పర్భ,కములు. 

సౌరభ్యమాధుర్య సమధికములు, అశ్వం 2-56 

ఏకవస్తు సం. వి. ఆ. ప్రీ 

ఒకు వ్యసన్ర్రముగలది, ముట్టుత, 

ఉ. అకో[మలి (పాతికామ పిఆుంద నేక వ్యన్త్రయు నధోనీవియు 
నవిరళ గశితనయనోదక విందు సందోవా పరిపీడకమాన పీన నన పరి: 
ఛానాంతరయు. సభా, వి-వి12 

వం (రుశ్ళాసశుండు) అనుచు డాయ వచ్చిన నేను రజస్వలను ముట్ట 
కుండు మేక వస్త్రను నయియున్న చాన మటి గురుబంధు జనాధి:: 

షితంలై న సభకు నెట్లు రానేర్తుననిన నీ వేక వ్యన్ర్రవై కే నేమి 
విగతవన్ర్రవై శేనేమి నిన్నెట్టుం దోడ్కొని పోదునని బలాత్కా 

రంటునం నభా. 2-215 

ళో. పకవస్రా ఆధో నీవీ రోదమావా రజస్వలా, 

సభళామాగమ్య పాంచాలీ శ్వశురస్యాగళోభవ... 

నం. భాం నభా. 66.18, 

ళో. సాకృష్యమాణా నమిశాంగ యష్టిః 

శనై రువాచాథ రజన్వలానిం, 

ఏకం చ వాసో మమ మందబుద్దే 

సభాం నేతుం నార్హని నూ నునార్యం 

ల్లో, రజన్వలా వా.భవ యాజ్ఞ నేని 

” హ్యేళాంబరా వొ ప్యథ వా వివస్త్ర), 

దూ జికా చాసి కృతాసి చాసీ 

చాసీము వానళ్ళ యధోపజోషమ్ సం, థా, నభా. 66.31, 898: 

inh! 
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(స్రీలు ముట్టయిన మూ(తు దినముల ఓకే” వనము ధరింపవలెను, 
అన(గా రజోదర్శన మై నది మెదలు స్నానపర్యంతము వ్యన్త్రము మార్చ 
రాదు. పోకముడి (క్రిందికి వేయవలెను-స్నానము చేయళశాదు-ఆని ధర్మ 

శా న్ర్రమ్కు వె వై_ద్యశా(న్రమునే గాక సనాతనాచార మును, 

కావున పకప(న్త్రపద ము రజన్వలకు( జెల్లి నది, ఈ ఈ సమయమున ఆం|ధ 

తలు వాడు వై టచెజిగు జొత్త రావులు వాడు మేలు ముసుంగు 

నుండదు_“అవిరళగళితనయనోదకచిందు సందోవా పరిపీడ్య్థమాన పీన_న్హన 
పరిధానాంతయు' -అనునది నన్నయగారి కల్పన.) 

ఉ. ఆసభ శేకవ్యన్ర్రయగునట్టి ననుం గొని. వచ్చి నొంచు దు,శ్శాసను 
జాచుచుం ఇతు అసం భ్రములై తగు చేష్టలేక నాయానలు మాని 

చితముల యాకృతి నున్నయెడన్, -. ఉదోగ. 3-111 

(మూలములో ఈ తావున వకవన్త్ర పద పయోగము లేదు, భీష్మ 

పర్యములో( గలదు. 

ళో. యచైప (చౌపదీ కృష్ణా ఏకవస్తా) రజన్వలా, 

టో సభామానేయ చుర్చుద్ధే జవు ధా శ్లేశితా త్వయా. 

సం,ఖా, ఖీష్మం 97-27, 48 లో, 

విణ. (అ, ఆ. అ.) 

చి ఒక్క" వ స్త్రముగలది, 

వ, ఇ 'శ్చేకతంబ యెకవ్యన్త్రయై యోడ వెళ్ళవచ్చు వారి నిరీతీంచు 

చున్న 'సత్యవతిం జూచి 'యామునివరుండు దానియందు పరవ 

కుండె డై, ఆది, 8-17 

(ఇక్కడ “ముట్టుత' అను నర్థము పొనంగద్ను. ముట్టయి వావ నడవుట, 
ముట్టు కాలమున గర్భోత్ప _తియయి నిలిచి శికువ్చపుట్టుట ఆసంభ వము.) 

నూ. శత _పథమే దివసే బుతుమణ్యగం మైధునగమనమ నాయుమ్యం 
పుంసాం భవతి, యశ్చ తఆాధీయుతే గర్భ పృవనవ. మనో విముచ్యతే. 
ద్వెతీ యే౬ వ్యేవం నూతిశో గృ హేవ్యా తృరీయేఒవ్యేవ మసమ్పూర్లా 

బ్లో ఒల్ప్బాయుర్వా భవతి. . 

నుశుతము ఇకిరస్థానమే, క్వితీయొర్యాయము 80 నూ. 
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పరాళర మహర్షి ముట్టుతను ఆసించెనని చెపుటయు గర్హ్యుము. సత్య 

వతి చాశవనిత. దాళవనితలు వివావామునకు బూర్వము ఏకవ స్త్రలుగా 

నుండుట ఆచార మైయుండవచ్చును. ఇప్పటికిని మళయాళ దేశమున 
ఏకవ(న్ర్ర ధారణాచారము సనాతన మార్గావలంబులలో( గనంబడుచున్నది. 

నేండును కొన్ని కులము లందు మగపిల్లలు శేనమామ ధోవతులిచ్చు వటకు 

పంచెకట్టని యాచారమున్నది. ఇస్పటివణకు అన్ని కాతులయందును ఆ(డ. 

పిల్లలకు వీవాహశకాలమున మేనమామలు తల((బాలుచీలె వల్లె వాటు: 

వస్త్రము నిచ్చు నొచారము విధిగా గలదు, దీనినిబట్టి కన్యలు వివాహా" 

మగువజకు పకవస్త్రలు అని రూఢియగుచున్నది. చాశకన్య రజస్వలా 

సిద్ది పొందినను వివావాము ళా లేదుగాన పకవ(న్త్రము ధరించియుండును. 

ఏకవ(్త్రుత్వము అవివాహికత్వ సూచకముః రజోదర్శన దినము మొదలు. 

పచాఅవ దినమువణకు దజోదర్శ నావకాళముండుటచే సంతాన యోగ్య 

అని సూచించుట క్రైనను పకవ(్త్ర), శబ్బ్దముపయోగించి యుండవచ్చునే మో 

ఇది నన్నయగారి న్వకీయ పదపయోగము. మూలమునం ది శద్చ్వమీ. 

'తాపున గానరాదు 

ఏకవస్రధరణము సం. వి. అ. న, 

ఒకే వస్త్రమును ధరించుట, దీణా వస్త్రమును ధరించుట. 

అ, అనిన లెన్నగాకయని ధర్శసుతు(డేక వస్ర్రధరణియతి వటిల నెల్లి 

వారు నట్ట యే(గు చేరంగ( బారులు బలసి చనళణగ( జనియె జార 

వేం్యద. ఆక. 2.168. 

ఏకవస్తు9ండు సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 

ఒకే వస్రము ధరించువాడు వెనీయుూత్త్రరీయము' లేనివాడు 
(దమయంతినలు నన్వేషి.ఆచుట) వ." ఆంతనుండియు నమ్మహానుభావు, 

నేకవస్తు%,ననికేతను నస్వేషించుచు నైరం[ధీ వృత్తంబు సేకొని.. 
ఆరం 2-118 

ఏకవార భోజి సం, విణ. (న్. నీ-న్.) 

దనమున కొకసారి భుజించువాండు. 

శే. [గానమొచ్చాదనంబు దక్కంగ నెవ్వ( డర్గి నెయ్యది యిచ్చిన: 
శేక'వారభోజియగుచు నమస్కార నఖ్య,నుతి నిరాకృతి యహి" 
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తుండై యతివెలుంగు, అశ్వ, 2-178 

వఏకవారము సం రీ — న, 

ఒక పళ్యాయము, చూ. ఏకవార భోకి. 

ఏకవింశతి సం. వి. ఇం యీ 

ఇరువది యొకటి. 

మ, &తి నెందుం జరియించి భూసతుల నిశ్శేషంబుగా నేకవిం,ళతి 

వారంబులు |దుంచి యాతండు దుదిన్ శాంతత్వముం బొందె. 

శాంతి, 2.66 

ఏకవీరుడు నం. విణ. (అ. ఆ, అః) 

(పముఖు(డై న వీరుడు, యో థాను యోధు(డు. 

వ, అప్పుడు గగన మధ్య భాగంబున భాసనమానుండయిన మార్తాండు 

రెండవ మూర్తియుం బోలె నయ్యేక వీరుండు వెలిం7. 
[దోణ, 1.60 

ఏకశ్ళంగుండు సం, విం ఆ. పుం. 

విష్ణుమూర్తి. 

ఆ. ఒక్క శృంగమునన యుర్వియొ త్తితి వర్కావోవతార లీల యతిశ 

యిల్లి, నట్లులగుట( చేసి యార్య జన|పియ, నాకు నేకళ్ళంగనామ 

మ్య్య,. శాంతి, 6-487 

ఏకాంతము సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

1. రవాస్యమైనడి. ఇద్దఅకంచె నెక్కుడు జనములేనిది (చోటు) 

" వ. ...అమ్మవోదేవింగాంచి శానీనుండు నం|భ్రమ వినయంబులతోడం 

శేరి సూత గో తంబును రాధేయ నామంబునుం జెప్పి యభివొద 

నంబు సేసి నీవు విజయం చేసిన ,కారంబేమి నాకు( జయం గలవని 

యెయ్యది యానతిమ్మనిన( గుంతి యేకాంతంబుగా నిట్టస్ యె. 

ఉద్యో. ఉ-56; శాంతి. 1-18 

వ. పిలిచి యేకాంతంబున నతని కిట్టనియె, అను, 2-1 84 
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క, ఏకా [గ ము, 

బక్క విషయమునే గుజిగా( శేసికొనినరి. 

క. కామ కోధాద్యములగు, నీమానస విక్ళతు లుడిసి యేకాంత 

గువో, రాముండవై ననువెదకుట, నూ మే లొండెల్ల నుడుగు సులభ 

వివేకా. శాంతి. 4-80 

జా, ..లో కాగమ, న్యాయైకాంత గృవాంబు నా6 బరంగి వానావేద 

వేధాంత వ్కిద్యాయుక్తంబగు దాని. జెప్ప దొడంగం తద్భార 

తాఖ్యానమున్, ఆది. 8-11 

శీ. శేవలము, ముఖ్యము, 

తే. తగిలి నిత్యంబు నేశాంత ధర్భ్మనిరతు, డగుట యుక్షమె పురు 

షు; కట్టి వాని, వెలయ వెలయ ధరశ్చికా మంబులు విడుచు. (కాణ, 

విగతు సుఖదుఃఖములు రెండు విడుఛునట్టు. ఆర. 1-244 

.ఎకాంత స్థలము సం. పీ, అ. న, 

ఓంటరి (వదేళము, రవాస్య ప్రదేశము. 

వ, ఆట గీచకుండు కందర్భ్చ దర్చ గోచరుం డ్రై సరిజనంబుల వంచించి 

యే కాంత స్థలంబున. విరా. 2-891 

వీకాంతి సం. వి. న్. పుం. 

పకా గచిత్తుండు, విష్ణుళ కుడు 

క, ఫలములు గోరక కర్యం,బులు నడపుచు వాని విమల బోధాగ్ని 

వాతి, బొలియించుచు నిర్జ్వంద్వత, నెలకొను నేకాంతి జనులు 

నినుం గండు వారీ, శాంతి, 4-836; ౦8. 6-86,88,76 

.వఏకాంతికము సం, ఏ. అ న, 

ఏకాంతము గలది, 

వ. సాంఖయోగ యుక్తులు బహిర్దర్శనులై. నిళ్చయ రహితులై శీని 

న: గ్రైదీయ త త్వంబు గాన నేర రది మోవాపంక మగ్నులగు వారికి 

నుపవాసంబిల నియందుల |వతంబుల 'నెటుంగ శక్యంబుగా 

'దేళాంతిక ఛ్యానపరుల కెజటుంగుట గలదు, అను. 1-879 
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ఏకొంతికుండు సం. వి. అ. పుం. 

1 విష్ణుభక్తుండుం 

శే, వికృతులందును సత్త్వస్థ విధముమేలు, దాన వారి? బొందవచ్చు. 

నతండు నడపు 6 ద | త్పకారులకు శలంపు( దం[ద మెల్ల, వార 

కాంతికులు వపెజవారి వినుము. శాంతి. 6--506' 

2, శ్వేత ర్వీపవాని (విష్టుభక్తుండు.) 

వః శాత ద్వీపంబునకుం జనీ-...ఏమయ్యెడ చేకాంతికజనుల కింత. 

నంత నున్నంత ....జయ పుండరీకాళ జయ వ్యాషీకేళ జయ విశ్వ. 

భావన నను సే నమ స్తే యను నెలుంగులు నింగిమట్టం గొల్చిరి, 
శాంతి. 6-367,870 : 

ఏకాకారుడు సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) 

ఓక్క బే విధముగా నుండువాండు. 

సీ, మనమున కెయ్యులమాటల భక్తి నే,కాకారుండై ఆది. 8-110. 

ఏకాకి సం. విణ. (ఏ. నిం న్.) 

ఒంటరి. 

సీ. నారహీనములగు సంసారసుఖములు విడిచి యేకాకినై యడవిశేగి 

శాంతి. 1-55; శల్య, 2.5; శాంతి. 5-142' 

ఏకాకిత్వము సం, వి, అ. వ, 

ఒంటరితనమ్ము 

వ. (దమయంతి) తన'యేకాకేత్వంజునకు నబలా భావంబునకు( (పతిపద. 

నాన జాయవకాన కంటక మృగ పన్నగ భయంబునకు వగవక, 

ఆర, $-ర53+ 

ఏకా గత నం, ఏ, ఆ, స్ర్రీ* 
an 

పకా[గభావము, చిశసమాధానము (మనన్సు] ఒక చానియం దే నిలుపుట. 

- మ, మన చేశా[గత( బొందటేీయ. ' శాంతి, 6-121; శాంతి, 6-862 

ఏకా[గము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 

ఒక విషయమునంచే లగ్నమైనది (చిత్తము, చూవు మొ.) 
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వ. ....అద్దేపు న్మాశయింపు మతం రేకాగచిత్తులై యారాధించిన 
చారికి? బేరువయగు. ఉద్యో. కీ-826 

వ. తెగ వాపుటయుం దదీయ స్థానకంబును ముష్టి పకారంబుమ 

నేకాగద్భష్టిం గనుంగొను గాండీవికి, దోణ, £8" ఈ 

ఏకాదశ సం. విణ. (న్) 

పదునొకండు, పదునొకండవ, 

(ఇది తెమ(గున నమాన పూర్వపదముగణే యుండును.) 
క, వారల నేకాదళ రుదులంగా నెజటుంగుము. అను. 8_67- 

వం మెచ్చి భదమూర్తులైన రుద విరుంచులు సన్నిధివేసినం బెన్నిధి: 

గన్న జేదచందంబున సలి భమించు నాకుం గరుణించి కృష్ణుండను 

నే కఃదశ నామంబును న[పతిహతజాణంబులు నొనంగిరి, 

విరా. 4-148. 

ఏకాదశరు(దధులు సం, వి. బహు, 

పదొకండుగురు రు|దులు-వీరు 1) అజపాదుండు 2) అహిర్చుధ్నుర్ధండు 
క) (త గంబికు(డు 4) వృషాకపి క్) శంభుడు 8) కపాలి 7) ఆవ. 

తుండు 8) హరు(డు 9) బవురూపవుండు 10) ఉగుండు 11) విశ 

రూవు(డు, ఆను. 8-67; §8. 

ఏకాధిషి తము సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) 

వకచ్చ తాధి పత్యమెనది, 

క. ఈ కార్యసిద్దియగుడును, నీ కతనున నఖిల ఛారుణీ రాబక్టము:. 

నా, శేకాధిష్టిత మగు నిది, నీకుమ నిత్యోపభోగనిలయమ కాదే; 

ఆది. 6=క140. 

ఏకాయనము సం. విణ, (ఆ, ఆ. అ.) 

_ఏశాాగము, ఒక విషయమునంచే లగ్నమెనది. 

క. వాకును, మనసును గాయము, నేశాయన వృ_త్తి శాచమెడలం. 

తపముం, జీకొనునది యది బలోఖ, (శ్రీ కీ ఘృతంజునకు వెన్న క్రయ 

జనక మగున్ , శాంతి 438 

91) 
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ఏకార్థము సం, వి, అ, పుం. 

ఒకే (వయోజనము, ఒకే కార్యము, 

ఆ ఎటి(గి యొజింగి నన్న నేకార్థనముపేతుం, బాడియయ్య యిట్టి 

పనికి. బనువ, ఆర. 2.౯6 

చికార్జుండు సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 

ఓక "కు కోరికగల'వా(డు, ఒశే (పయోజనము గలవాడు. 

వ. వారి గూడిన రాజులల్లను దిగ్యిజయంమినా(డు పాండవుల చేత 

భంగపడిన వారు గావున గర్టుతో నేకార్డులమై చత్తుము గెలుతు 
మింతియకాని యొ డులేవని నిళ్చృయించుకొస యున్న వారు. 

ఉద్యో. 8_285 

వ, శునస్సఖుండను పరి వాజకుండు ఎచ్చీన వారిం గని వందనంబు 

చేసిన వారంఖినందించి రతండు నముగ్చ మలంగలసి యే కార్డుండ్రై 

నంచదించె ఆను శి-220 

ఎకాక్వానము సం, వి. అన, 

ఒక "ళు యాశ్వానము గలది 

గద్యము - మవో(పస్థానిక పర్యంబు సర్యంబు నేకాశ్వాఫము త 

మవో 80; మౌన. 227 

-ఏకా శ్లేషిణి సం, వి. ఇ. స్రీ. 

ఒక చానియంరే చేరినది. ఏ-ా (యె 'మెనది, 

క, రోవమ( గామము రాగ, చ్చేషమలును లేక భక్తి గిరమై రకా, 

శ్లేపిణిగా( గొలుతు రవి, శ్రేవమనోనిలయవృ తి సిద్ధులు ఎ నిన్నున్ ం 
శాంతి. 4-235 

-ఏకాసనత సం. వి. ఆ. స్త్రీ. 

ఒకే పీఠమువె( గూర్చుండుట. 

క. పతి దనకు వేమి యిచ్చిస, నతిముదమునం బొంద వలయు చాగసజు 
* .డైనన్, మరిం గొంకక యేకాంత,స్థితి నేశాననత సున్కి నెట్ట 
ఇ (పమవకున్. ఆను, క_294 

చకిభూతము నం. విణ. (అ. ఆ, అ.) 

ఒకటిగా అయినది, 
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వ, కృష్ణ దై ్రపొయనుండను (బవార్షి తొల్లి వేడ ౦బు లేకీభూతంబులై_ 

'యేర్చడకున్న బుగ్యజుస్సామాధర్వంబులుగా విళాగించి తన 

శిమ్యలయిన వైల వైశంపాయన నుమంతు జై మినులం బంచి కమం 

బున( జతుర్వేద నూతంబుల( జేయించి. ఆది.1.80; ఉదోర.4-261 

-ఏకో త్తరము సం. విణ, (అ, ఆ. అ.) 
ఒకటి ఎక్కువగా. గలది. 

వ, ఈ రెండు వంశంబులవలన నేకో_త్తరశత వంళంబులయ్యె (ఏ కోత్త 
రశతము = నూట ఒకటి) నా. 1-109 

-ఏకోదిషము నం. వి. అ. న. 
అ 

(పేతము నుద్దేశించి మరణదినము మొగలు పదునొకండవదినమున( జేయు 
(శొద్దము. 

క, వినుము నపిండీక రణ, మ్మున నేకోద్ది ఫప్టమునను భోజనవిధి వ,ర్గన 

మొప్పు నానులింపక, చన చామెత( గుడువ(బోవ నజ్ఞనవిను శా, 

ఆను, 4-122 

-ఏగురు దే. సర్వ. (ఏను -గురు - ఏను శబ్దమునకు మవాన్మవా 

త్యర్గక రూవము) 

ఆయిదుగురు, 

వ. కురురాజు మొదలగు నేగురు రధికులు విలుచశేసిరి 

దోణ. 5-177; అది. 7-218 

వీచు దే, అ, కి. 

1. విజృంభించు, చెలరే(గు, 

క. భుజబలదుర్గయు( డీం|దుర. డజయ్యు(డవు నీవు నీకు నతనికి మీలో, 
విజయము దక్కదు మీరే,చి జగంబులు నొవ్వ రణము నేయ(గ 

నేలా. ఉద్యో. 1.188 

ఉం పచిన యావుర|[తయము నేకళశరంబున రూవుమూప(గా(, జూచినం 

బోవుంగాని వెఅఉచొప్పున బోవరు. కర్ణ. 1-266 

ఉ. ...ఈకావరమైెన కీచకుడు కామనిపీడితుడై యలంతులం, 

టోవక యేచి పట్టుకొ న(భోయిన( దూలెద(గాక యిమ్మెయిన్. 

విరా 8-228 
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"2, మదొచు, 

శే. ఏచి మున్నీరు నేయీంత నీప్ నగ్ని, నులుక పానుకి కోలలు 
వెటుకం గడంగ్కినట్టు గాదె రాధేయనీ వర్జునునకు(, బోర నెక్కటి 

మార్కొన€౬ బూను టరయ, విరా, 4-218 

ఆ, ఆధిక దర్పయు క్ర కమె బలీవ ర్తంబు, 'నగముదరి విదారణంటు 

నేయ, గాలు |దవ్వునట్టు గడుబలాడ్యుల తోడ, నేచి వీ(డు విగ 

పొంప( దొడ(. సభా. 2-188- 

రిం అధికమగు, అతిశయించు. 

మ. ..పౌె,తుని భూరి శ వసుం గనుంగొనుచు నిం|దుం గేణినేయం. 

గ నే,చిన "పంపొప్పంగ వాహ్లికుం డరిగె నిశ్చింత ంబునల టోరికీన్_.. 

ఖీష్టు. 1-94 

శే, ఎక్కు చక్కటి చెన(గిన నింతపట్టు, నెనశువలు నిట్ట లేచునే. 

_ పృథివి నింక, జనము రీ కురు పాండవ సంగరంబు, సెప్నికొం| డు 

, నునంబు లచ్చెరుపు నొంద. (దోణ,. 1-175 

త, పెరుగు, బలియు. 

సీ, నెగసిన కొనలేచి నింగి యంత ంతక్కునవులం |దోవ(గం దనరారు. 

దాని (శమీతరు చక్రవర్తి) ' - విరా, 1-182 

“మానిని :-వచి 'తీనర్చి తలిర్చిన [కోవుల నిమ్మగుశావుల జొంపములం 

బూచిన మంచి యశోకములన్. అది, ఉ=ప౦ 

క. ఏచిన వొదల. బొరల్పడం (వోచుచ్చు.. = "ఆర, 2-685" 

క్కృఉత్సహ్హించ్చు.. . 

చభునసుల నూలుకోల్సి యనుమానము లెల్లసు బాచి యేచి వా,వా- 

. న్రముల్లు శ్రాయుధంబుల్లును నాయితమయ్యెడు భంగిం కేయుచున్. 

a ' విరా. 4-187 

సం. ie 

కెలంత పెట్టు 'పీడించు.. 

' వ ఏ..ఎన్టు నంగన్యాజనములు నన్ను(జూచి మరుసాయకముల్ దము 
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చిత్తపృత్తులే, . చినంగొని వచ్చి యిత్తురు విశిష్ట ధనంబులు నాకు 

లంచముల్, ,, విరాం 2లిరీ 4 

(“లంచ ములిత్తురు'--ఆను నది తిక్క.నగారి భావము) 

ఏటికి దే, దు. (ఏమిటికి -వమిలోని మివర్ణము లోపించి: వచ్చిన 

రూపము) 

ఎందులకు, a 

మ, భామా పల్కు లిం'కేటికిన్. విరా. 1-821; విరా. 8-225 

నీటి కెదురిందు చే. జాతీ, 

ఏటి యందలి సీటి [పవావామునకు ఎదురుగా ఈదు. 

(నీటివాలున ఈ(దుట సులభము సుఖకరముం ఉద్దేశించిన తావు చేర 

వచ్చును, ఎదురుగా ఈ(దుచున్నచో మిక్కిలి శ్రమగలిగి యెప్పుడు నీట . 

మును(గుదునో యని మానసిక చాధ యేర్చడును, , తలకుమించిన 
కార్యము చేయ సావాసించినప్పు డీ జాతీయము నుపయోగంతురు 

ఇక్కడ-ఏటి కదు రీ(దునప్పుడు పడు మానసిక బాధ ఆనుభవించు, అని 

(యర్థము ). 

చ, ...వారిజనాభుండు లేని దినతం, బోరసి 'కృవైక భోజనత( 
బొందిన యప్పురి. జూచి మానసం, బెరియ్గ(గ6 జొచ్చె నేటి ఇదు 

రీందిన చాడ్పున చేమి నెప్పుదున్. మౌన, 98 

-వటికోబ్రు. చే. వి. బ. 

పమస్కారములు, 

6. ...వరమిండీ వేల్పులార వారనికరుణన్. 

1 వ, అని (పార్థించుచు దై వంమిల కేటికోళ్లు నిరూపిశచుచు బహూ 

(వశారంబులం బలుకుచుండిరి,  _ (దోణ, 8.346, BAT 

“ఏటిది దే. విం 

ఎటువంటిది, ఎంతమా| తవుది. 

చ, . ౪; ట్రనందగునయ్య యే నిచట. వైనది యింత యేటికిన్,. 

విరా, 8-225 
క 
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క, యదు డ|గతనూజుండు నా,వాదయసముద్భవు(డు వా(డయిన 

మద్వచనం బది యేటిది యని కడుదుర్మదు(డై చేయక కృశళావ' 
మానుం డయెిన్. ఆడి. 8-198. 

ఏటీమడ కే, వి 
ఏటి యుడ్డు, 

సీ, అనఘు(డౌచ్చాలకియను మవోముని దన, తనయుని బిలిచి యిధ; 
ములు దర్భ, కట్టయు జలపూర్ణ కలశంబు( బువ్వులు మలచి 

వచ్చిశి చేటిమడ( గుమార, కొనిరముు వేగంబ చలి. 
ఆను. 24కి ' 

శ్లోం ఇధాగ ధర్భాః నుమన సః కలశశ్వాలితో జలమ్, 

విన్మృతం మే తచానీయ నదీలీరాదివో వజ, 

సం ఛా. ఆను, 71. 

ఏటిమాట దే. వి. 

ఎక్కుటిమాట, పృథానచనము, అనవసరపు మాట, 

చ. ...ఆ,వ్వనిత దరస్మిత న్ఫురిత వ క్రిిముతో నిదియేటి మాట. 
నల్లని యెడ గానగారె మలం బలుకం బనియేమి నావుడున్. 

. ఆను. 1-18 6- 

క, ధృత రాష్ట్రండును బుత్తు)లు, నతిలో భంబున( (బజాకయము చేసిరి: 

ధ,ర్మతనూజు గెలువవచ్చునె, మతిలేరైరింక నేటి మాటలు మన 
కున్, . భీష్మ" శ్రీం 7 

ఏటు దే. వి. 
బాణ (వయోగము, శాణపు దెబ్బ 

పి, పటుల ,(మొగ్లనాలి? గని యించుక కొంకక, విరా. 8-168 

కః "అని స్వస్ట్విధంబున నతం “డేటు దపిన జోహోరు 'వెట్టుటయు (ఏటూ 

దప్పు = జాణ పయోగము నిలిచిపోవు). - 

ఏటులాడు దే, అ. 1కి, (పటులు ఆడు) 

జాతేకముళతోల జోరు, పోరు - 
రక 'ఆణిముణి నడరిన రథికుల, తజ చునకు సుథ|[దకొడుకు దల(కక్ 
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తా నందలి కన్ని రూపులై యే, కైఅ నవ్వుచు నేటులాడె ధీరత 
మెఆయన్ . ఖీష్మ 2.6868; | దోణ. 8-287 

ఏటాడు దే. అ. కి. 
యా 

వటులాడు. 

భాణములతో బోరు, పోరు. 

నం ఇవ్విధంబున నేట్లాడుచుం గదిసి గాండీవి గర్జున కిట్లనియె, 

విరా. 5-87; [దోణ. 8-180: 

ఏడ దే. వి. ఏ (వికడ) ఎక్కడ 
(అనంగతము-పొన(గమి 'తెల్పును,) 

చ. అనమున మీందెజుంగక మవో[గవా వృత్తిం గడంగి వెచ్చెరంక్టి 
బసులకు( గూయిగా6 జనియె. వావండు కౌరవసేన మొడ. 
యొం,టి సనట యేడ నాకిది కడింది విచారము పు మై. 

విరా. 6.284, 

తరువోజ :- వనేడ నిం | దాదులేడ వారలకు నెప్పుడు | మొక్కుదు. 

ఆర, 2.47 

ఏడిక్ర ని. (సం. ఏడః) 

మే(క్క గొఖై. 

సీ. శరభసింహవ్యా(ఘ సత్త్యచయంబుల నేడిక లెశ్లైట్ల యెక్కి యాడి. 
. [దోణ, 2.910, 

ఏడు కే, సర్వ, 

1. ఆఅతునొకటి, ల . 

సీ వడు సాగరములు నిక్కడక్కంభెట్టి, పలుచని రొంపిమై నలంది 
కొన(గ. విరా. 2.184. 

క విన నేడగు పర్వము మేేలనంగా (దోణాఖిషేళ మారిగం గల 

య, య్యొునిమిది పర్వములను. ఆది. 1.47 

వీ న_ప్పవ్యసనములు. ఇవి 1) ద్యూతము 2) వేట లి) స్రీ 4) మద్య. 

పానము ల్) ఆర్థదూపణము (ఇఏకామజములు) 6) చా క్పారుష్యుమ్ను, 

7) దండ పారువ్యము (ఇవి కోఢజములు). 
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తే, ఒకటి గొని రెండు నిశ్చాలయ క్రిం జేర్చి. మూ(టి నాల్షింటం గడు 

వళ్యములుగ6 జేసి, యేనిటిని గాల్చి యాతింటి చెటి(గి యేడు, 

విడిచి వర్తించువా.డు వివేకధను(డు. 

ఉద్యో. 2-87 చూ- వివరణమున తై. “ఒక"్చు' 
శా జ 

ఏడుగడ _ దే విణ, పడుగడయు 

భారత .| పయోగములన్నియు “యు” వర్ణ కము తోడనే కన్పించుచున్న వి 
రెండును ఇంచుమించు నమా నార్జకములుగశే యున్నవి, “యు 

నర్శము నముచ్చయముగా భావించిన. పకుగడ విశేషణము అగును, 

కానిచో ఆవయమగును, 

రతకుడు.' ౨. 

ఆ, బాల శేమీ(దీ భరము | గమంబున, విడువ గళలయందు. వేడ్క 
సొనప్కి నయముతోడ నర్తనంబుల శితింపు, నెలత కేడుగడయు 

సీవళా చె, ' నిరా, 1-251 

తే, తొలుత నీవు నన్నడిగిన దొడ్డ విల్లు, గాండివము ఫల్లునున శేడు 

గడయు నదియ, సమరమున దేవదానవ. స్తమితివైన, , గెలుచు 

నశ మమున దానినలన నత (డుం విరా. శ 120 

“ఆ. అనీన 'నట్టశాక యఖిల ధర్శ్మజ్ఞాన, భనుండు మనకునేడుగడయుం 
=. శౌన, శౌరి నిశ్చయింప సంశయం శేటికి, సంఘటింపు( తు గసమర 

విధము. 
..ఉద్య|ో. 4-98 

చీడుగడయు అవ్య. రు... 

" 1 సర్యము, సమ స్తు, 
ఇ. చ్ 

ఆం  ఎట్టిస్తార్వులకును బుట్టిన యిండ్లను, ఇెద్దకాలమునికి తద్ద తగదు 

 ల్టకులకడన యినికి కులకు ధర్మువ్వు' స సుం శేడుగడయుం బతుల 
చూవె, అరల. ఆది, ఉ=ళీక్ 

శై శరణ్యము, గతో - 

“వు నీవు య. (ధ్రేవిలు€ డేవు విశేహోని 'నాశేడుగడయు సీవ 

"మరియే పాతక వివేళ్య Ul _ర్తవస్టంయు.ో కర్ణ - 1-54 

ee 
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శ్లో భవాన్ (పాజ్ఞతమో నిత్యం మమచై వ పంగతిః- 
నం. ఫో. కర్ణ. 11-25 

ఆ, అనఘ నీవు నాకు నాచార్యునట్టుల, చేడుగడయు( గాన హితము 

'నెప్ప(.దగు బలాధినాథుండుగ( జేయ నర్షుని, నెల్ల వినగ నిశ్చ 

యింసవలయు. . శల. 1-77 

శ్లో. గురుపు[తోఒద్య సక్వేపా మసా్మాకం పరమాగతిః, 
' భవాం న్తస్మాన్ నియోగాశ్తే కోఒస్తునేనాపతిర్శమ. 

సం, భాం శల్య, 6.18 

ఏడునూటు దే సర్వ, (47 ఏడు) 

వఏన్నూలు, ఏడువందలు. 

"క, ఏడునూటు రథంబుల నేవుమా పె. విరా. 8-214 

ఏడు(మొక్కులు కే. వి. 
నమస్కారములు. 

ఆ. అనఘ యేడు | మొక్కు లాబ్బవాస్పతికి (మొ, క్కెద నతండు 

“నన్ను నదయవృ త్తి, నవవాసించి తాను యాజకత్వమువకు, నెట్టు 
జొరకయున్న నేను బోయి, ఆశ్య 1-15 

(ఏడు (మొక్కులు = ఆనేక నమస్కారములు) 

(వేయు [ మొక్కులు అని-పాళాం) 

- శం నంవరో ఒయం యాజయి కా ద్విజోమాం 

బృవాన తే రంజలి రేవ తన్య, 

నభై వాపౌ యాజయిశత్యా మహేం|దం 

మర్త్యం సంతం యాజయ న్నద్య థోభేర్, , ఆశ 9-16 

ట్లో, మరుతో బృహస్పతే రంజలిం |పాహీణోత్సః అక్ష. 9-22 

ఏడ్చు దే. అ. కి. 

రోదనము సేయు, ళోకించు. 

పీ, + ంఓక్క్రుం బలువురిట్టు, నంపితి రిది మీకు నంతోవ కాలమే 

యేడ్తురుగా కార్వనేల చెపుడ. (| i [(దోణ. 8.254 
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నీ, ఎలుగు గద్దదికం దొ|టిల నేడ్చు, పిరా. 4.80 
f 

ఏడ్తెజ దే. వి. 

1. అతిశయము, 

ఉ. ఇమ్మవానీయ రూపమున యేడ్తెజ. గన్గొని వేడ్కనీకు యోగ్య 

మగు భంగి. 'జెప్పితిమి గాని నరోత్తమ యొండుగాదు. 
; విరా. 1-226 

ఉ. రోహిణి యొండె నొం డను నరుంధతి గాక మనుష్య జాతియే, 

యీావారిశశాటీ. చెల్వమున యేడైెణి చూడు, ల నాంచి కోలక్కాాదు 

వరా. 1-295- 

2. ఏపు, చేవ, విజృంభణము. 

చ. మణియు నొకండు వించె పవకూనత సూజుని చెయి( బెన్టాడల్ ౩ 

వితిగి ధర్మితిండ్డ యెడ వేగమె వచ్చి శిరంబు(దన్నె నే, కె గల 
య ప్ర శతు నవధీరితు/జీయుట యొప్పు(గాక యే, పటీన( అరా 

భవించిన జనావళి నవ్యరె వొవ్వశే మదిన్. శల్య. 2-887 

సీ, అక్కుమారుండు దరవోసాఖిరాముడై భల్లమొక్కటి దొడ్డి విల్లు 

దునిమి యే_జ్లెఅ నిరువదియేను దూపులు వడి నతరింప 

శల్య, 1.254 : 

మ, తణికిం జొచ్చి కడంగిపోరు విజయున్ చౌదవ్వులం జూచి 

యే, డ్రె, చాంచఛాల సుతుండు సత్వర గతిం దేర ద్లైంన్ సారథిం, - 

లఅపం బంచిం లీవు. 2-268 

క. నిను. దలపడ( జూచిన యీ,తని యేకెణ మంట సొరంగ. 

దలచు మిడుతయు,బల్బున కెన్నయెజణాకుం దోచిన యడి (మందింవు 

. మితని శిత విశిఖయులన్. కర్మం 2-848; కర్ణ. 2-868 

శక వడి వేగము: రయము, - 

క, కికయులేవుర బలములు, నాకులతం బొంద మార్గ ణాసొరమునం ? = 

జీకాకు పజిచె ఫీమ్మ( డునేకగతుల దన రథంబు నే డ్రెణ మెలి 

యన్. అ .. ఖీవ్మం 1-201 

కం.బిక్క(డవి 5 కడ(గి రథికుల్కు పండు నిశాత, విశిఖ ఖీమాకృతి. 

ఖో 
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బేరుక్కున( భొడివిరి నరు నత౧డెక్కుడు మద మొలయ( జేతి. 
యే_శ్రిజ సూవెన్* (ఏ_డెల=ఐ లాఘవము) దోణ. 8-42" 

4. పూనిక, 

మ, విరథుండై పొలివోని వీరమున( బృథ్వీభాగ సంచారిరైమై, శరజాలం 
బుల ఖీమ వేనసుంతు డాశ్చర్యంబుగా నీ మటం,ది రథం బే క్తెలగప్పి 

కర్ణ, 1-149 

'ర్. శక్తి, సామర్గ్ష్యము, నేర్పు. 
చ థి 

చం ...రూడఢికి నెక్కిన సూతవృ త్రిమై, నని నడినన్న యే_డ్రెజ బృవా" 

న్నలకుం గల దంబుజాననా. విరా. 4-15: 

చ. ...ఎల్లెడల నారసి తాహు బలాఢ్యు.డై న యొ,క్క-ని రథమే 2: 

ఆం గడపం.గా నియమింపుము రాజనందనా. విరా. 4-36 

6. పరాకమము 

అ. ఇట్లు దొరలు నొవ్వ నే_డెఆ( దనచేతి, కొల(ది సూప (క్రీడి నెల(గి 

దేవదత్త మొత్తుటయు, విరా, 5-67 

ఉ. ...తమునిందటి( దీవళశరాగ్నిం గాల్ప( బెం, వెక్కిన పొండునంద 

నుల యే_డ్రెజ దొల్లి యు. చా రెలుంగ రే. ఉద్యోగి. శ-క్కీ 

7, లేజస్సు, కాంతి, 

ఉ. ...నేల, కెం, వెక్కుచు వచ్చె దీవియల యేశడ్రెణ సోయగమందె.. 

విరా, 2-819 

ఉం అప్పుడు ఫీమ్ము లేమి వ్యాదయంబుల నుమ్మ లిక ౦బు గూండగా,. 

నెప్పటి చందముల్ విడిచి యే డాఅ( దక్కిన చూడు లొండొరు,. 

| నెప్పల మాటునం బొలయ నీ సుతుపాలికి వచ్చు రాజులం, 

దిప్పు డతండు రావలవదే యని కర్జుందలంచి రందణున్ . 

. [డోణ. j-14 

8, ఉక్సావాము. 

కొం తలచుట్టు చుమైం గుండల్కములు చెెను (దిండు గాఢముగ( 

గ మం గర ౦,బుల వలయంబులు గను(గొని, యెలన వ్వొలయంగ. 

చెక్కి వేడ్రెజ రథమున్. విరా, 4-166 



శ్రీ4ర్2 వడు; 

సీ అంత శల్యుండును శాంతనవుండును, నతనికి దోడ్పుడి యడరి లీము 

ఆ- వేయ( దొడంగుటయును నే_కాఅ (చాపదేయులును చాను 

గవిసి యు గరీల4 బటు రయముమై సుభళ(దానుతుండు ద్యుర్యార 

నిశఖతతుల వారి, బొదివె. .: ..., భీమ. 2-284 

ఏడ్చు దే. వి. 

ల. రోదనము, 

ఉ తిట్టులభోయి యక్కొలువు తేంకువ వారలలోని' కిరతించాఇనట్టులు 

దున్స'నేను( డదయాక్చృతి ముం దలవట్టి యీడ్యఃగా, నెట్టు నహీంచె 

మామ సతి యేడ్చుబలుంగున -కెట్టు లోర్చె. 

. ఉద్యో, 1-847;. దోణ. 4.194 

-ఏణము సం. వి. అ. పుం. 

'వెద్దకన్నులుగల నల్లయిళ్జి. | 

ఊఉ. ...ఎంతయు నుద్మగత నా బకవై రి |గక్కునన్, వాని నడంగ 
బట్టి పడవై చి మహో గత న్యాకమించెం. బంచానన_ మేణముం 

భొదువునట్లు. విరా, 1-860; శాంచి. 5-862; మౌన, 82 

.వీతద్ సం. సర్వ, (ద్) వా 

ఈ (ఇది సమాస పూర్వునదముగా నే శెనుగున నుపయు కము) 

వ, జనక సులభళా సంవాదం బను నితివోనంబు గలుగు చాన నేతత్సం 

శయంబు వాయు చానిం కెచ్పెద వినుము. శాంతి. 6-169 

వు ఏత (ద్వశానుషైనంబు. జ అళ్వం 4-79 

వ వత్మత్సయ్లోజనయి.. పం 
న శాంతి. క రర; కాంతి. 4.887; శాంతి. 5.298 

-ఏతదీయము నం. విణ. (అ. ఆ. అ, y 

దీనిది, ల 
వనాడు థస్థుండ ' వయిన నిన్ను నేతదీయ్రంబయిన యర్థ జాశంబు 

౫, 'వినిపించికినని-'యప్పురుషవరుతోడం బుఠుఘో శ్తముండు వెండియు 

నిట్లనియె. | . అక్ష, 1-226 



ఫది, శ్రైతీర్రో 

ఏతన్మా(తు(డు సం. విణ. (అ, "ఆ. అ.) 

ఇంతమా(తమువా(డు, సామాన్యుడు. 

ఇ. *=.మా।ది పిన్నకొడు కేత న్యా తుండే చూడ(గన్, 

విరా. 2-209: 

ఏతాదృశము సం, విణ. (అ. ఈ. అ.) 
ఇటువంటిది, ఈ విధమైనది, ఇట్టిది, 

క. మహితాత్శక యేశార్భశ, నుహిమంబు సువర్భ మది సమంచిత 

శేజో,మవానీయము తచ్చానము, మవా_త్త్య మా శివుడ 'యెజుంగు... 

మాకుం జూడన్. అను, 8-152; ఆర. 6.192. 

ఏతెంచు డే, అ, కిం 

పంగు చెంచు. 

1. చనుదెంచు, వచ్చు. 

"తే, వేడ. దొడివూసిక ట్టి యవ్విరటు( డుత్త,రుండు దో జను దేరణ 

. గొల్వుండు లుద్ధినచటి "శశెంచి కని వినశయంబు నొంది, యెల్లి' 

_దంబుగ( దలంచుచు నిట్టులనియె. విరాం క్-తీ17; విరా. 9_818 

2. తీపికొనివచ్చు. . 

సీ ...యౌద ేందు, శవము సుస్నాతంబు. జందన చర్చా స్కమే 

తంబు జీనాంబరాతిళోఖి _-కే- తంబు నాభరణ స్ఫురితంబు 

మాల్య, యోజితంబును గాాజేనీ యాజక (పయుక్ష్త క్ర మల్మతతం| త 

స్ఫుట యోగ మిం పొ,నర్చ నేతెంచె సామగానంబు నెల(గ. 

మౌన. 141 

ఏది సర్వ. ఏది (పీ - ఏ శబ్దమునకు అమవాన్మవాత్యర్థక [పథ 
మెక వచనము) బహు. ఏవి (అమవాదర్ణకము) 

1, (పళ్నార్థకము. 

ఆ* ఏది కులము నామమైెయ్యది యెవ్యరి,దానవు, విరా, 1-812. 

ఆ దీనికేది తుది యుపేం [ద స్రీ) 2.44 

కం +..నంజయ, క వారమునేనె దీవు కౌంతేయుల వ్యారేవిరణ. 

సాధనమ్ములు,గా వెజవక నడచువారు కౌరపుల పయిన్* 

ఉదో్య, 2.227 



శేకర్ వదు 

ఆ ఏది కారణముగ చెవ్యణెచ్చోట నీ, కేమి కీడొనర్చిరి, ' 
విరా, 2-166 

2. య చుక్రాధకము. 

ది ఆను దానితో అన్వయము నవేజీంచుమ. 

తే. + .పార్జుండు బయలు మజనీ సమయంబు దప్ప నీ వెటీంగి దీని 

శవ దగు నది సేయుము మేదినీళ, విరా వ్ 868 

మ. ,..హితము ధరస్టంబున్ విఛారించి చూచి తగుం బలొముని 

యేది పంచి తది నిళ్చింతంబునం జేసి యు,న్నతి బొందంగల 

నారమై యునికి కృష్ణా నేండుగా వచ్చెనే, ఉద్యో. లి-80 

తి. కాకుపును 'దెల్పును. 

శా, కాల క్రీడ మవోసుర (పకరమున్ భంజీంవ( డే యెప్పుడుం, డై” 

లోక్యంబును భక్రియు క్తి దగ నారాధింపడే యట్టి ఛెర్యాలం 

శారు మవోత్యు( డా సరకు చేయం డచ్యుతున్ మమ్మతం, జేలా 

వైళొను నా సుయోధనుని యం బెగ్లేది యూహింప(గన్ 

ఉద్యో. 2.145 

ఎగ్లేది = ఎగ్గులేనేలేదు, అనగా అన్నియు ఎగ్గులే అని భావము. 

-ఏదు' అ. కిం 

ఓ చెడు, తప్పు, తొలగు, నశించు. 
క అప్పయు( బరిజన ములు దను దప్పక కనుగొనుచు నుండ 

దగ వేది కరం బొప్పని తమకము చిత్తము. గప్పికొనుట నుత్త 

లంబు గదుర(గ నచ్చోన్. విరా, 2-86 

సీ ఘోష యా(తావిధి. గురుశాజు కెవట్టి, మానమేదిన చిత నేను 

కంచు. కర్ణ, 2-14 

శా. పెంచేదం దమకిట్టి తక్కువలు రూపింపంగనేలా ? ఉద్యో, 8-108 

లే. తన కులంబున. బుట్టిన ధార రాష్ట్ర), అన్నదముగాలతో విగ 

' వాంబు గొనుట, కుమ్మలించి వివర రత వొందినట్టు. గంది యెంత 

యు జెలు వేదె. జందురుండు. క 

“ఉద్యో 2-107; శాంతి. 4-112; శల్య. 2-226 (సం.ము) 
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లి ఉడుగుం 

మ, = .ఎస్కత్వరతన్ "న్లో బాల నవ్విభుండు గర్వం బేది వెల్వెల్ల(గన్, 

శల్య. 1.802 

ఆ. చలన మేది పుట్టు. జావునుం బిరు వెట్టి, యామిపార్థి జనుల నపవా 

సించు చెలమి తోడ లేమి కలిమి వాటీంపని రమణనునికి యజగర 

[(వతంబు, శాంతి. 4-62 

సీ, వెగడునం 'జయ్వేది వేగంబ తేటి సం,ళ_వ్లకు లర్జును సాయకముల, 

(ఇది స, |కీ యు నగును) కర్ణం 2.229 

-లి, లేనిదగుు పోయినదగు. 

క, ముట (ఐడి దీర్గ సూ్యూతుం, డిట్ట టరుగంగ నుపాయ మేది యొక 
ళు ఖు టలు . 

నిచే(, బట్టువడె( దనదు డెందము, పట్టువదలి చకిత వికల ఇఖావేం 

[దియుడై. ఇాంతి. $-198 

పొందు, 

శా. పొండుజ్యావరనూను సైన్యములు దర్పం'బిదుడున్. 

(దోణ గీఎ9.. 7 

ఉ. (పల్లద మేది యిట్లు కికుపాలుండు వ జవాశా దితుల్యు-డై, (శె 

ళ్లుడు. సఖా. 2-69 

ఐదు? డే, వి. 
ముండ్ల వంది. 

వ, ఇట్లు విరధుండును విశిఖక్షత చేహుండునునై యత డేదు వరిగి 

నట్లు నీదు మఆందియగు వృషకు నరదంబుమీ(ది కరిగె, 

థీవ్మ. 8-80 

.పేదువెరుంగు; ఏదువెణలుగు దే, అ. కి. 

| ముండ్డ్ పంది విజృంభించుం 

వం ఇట్లు విరథుండును విశిఖతత దేవుండున నై యతం ఉడేదువెరి(గి 

నట్టు నీదుమజుందియగు వృషకు నరదంబు మీ6దికరిగె, 

భీష్మ. 8-80 



వ, సుభ చా తనయుం డతని రథనంబులను సారధినిం జదియమోంది. 

మనజోదుల యమ్ముల నేదు డెజిగిన చందంబున సౌబలుని చెసకు 

నడచి యాతనికి నడ్డ వడిన, దోణ. 9119: 

శ్లో శ రాచి కాంగస్పొభ దః శ్వావి.: $(త్పత్య దృళ్యత. [రోజు 49.6 

వ. అయో్యధవరుండు దురగసారథి నహితంజుగా రథంబు శకలం 

బులుసేసి యతని తను వేద. వెటిగిన తెఅంగుగా మెలుంగుటముడ, 

లు గిరికొల్సినం గరలి యన్నిశాచర నాథుండు (ఘటోత్క 
చుండు) _దోణ. 5-207 

ళో, సోఒ౬ద్భశ్యత ముహూ -ర్రేన శాావిచ్చ లలితో యథా. 

సం, ఫాం [దోణ, 116.658 

సీ ఎ అత (డొండొక చాపమె శ్రి త అచుటమ్ముల నేదు వెతేగిన చం 

దంబు, నేనె రయంబునం జి తసేను, కర్ణ, 1-97 

(ఏదు వెజిగిన = అని సం,ము) 

ఈ (పయోగములలో మొదటి [పయోగమునందు మాత మే 

ఆనంద, సం,ము లందు లఘురేఫము గన్పింతుచున్నడి. వెజుగు = విజృం 

భించు అర్ధములో శకట రేపమే నిఘంటువుల. గానవచ్చుచున్నది, 

ఏనగు; ఏనవ చే. విణ. 
ఆరున, 

వ, |దుపదు నే;టికి డెబ్బడియీనగు దివసంబునం బౌపమాసంబున 
కుక్సుంబున నష్టమియు రోహిణివాండు స్వయంవరం బని ఘోషిం- 

'పంబంచి. ' . ఆది. 7-24 

వ వ్య ,రవణాంటి రాతి ససుటయం'దేల తెల వేగునప్పుడు ధనంజయుండు 
' “సేనాపతి రావించి మకర వూక్టివాంబు సంఘటిం పుమని నియ 

Fhe జీ 

మించిన. ౨ వలి భీష్మ గ $44. 

ఏననుు. సం. లి. స్ © నం ర్ట > 

పాపము. .. . Ee 
అట్టే 2 కం భూనసమల నిం దియముల, చేనియ- జేయంగబిడిన యేనఃపుంజం" 

౯ 
టే bs 
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వీ,షర్మ లేతివోసము, వీనుల నొక్కింత సిలుక విదియు సకలమున్.. 

స్వర్గ * 8B 

ఏనాళ్లు దే. ఏ. బి, (ఏను. నాళ్లు) 
ఆయిదు దినములు, 

కం నాన్మాన్ర్ర శ్ర చయ బడ,కానలముం గవియ( జేసీ యత్వు|గ 

త నే,నాళ్శ్ళన యప్పాండవ, తేనా సాగరము నిపురంజేయుదు 

నధిపాం ఉద్యోగ, 4.418 

ఏని; ఏనియు నేని (ఏన్ అనునది “ఏనియున్' అను దాని సంఊి ప 
రూపము) 
1. (శేదర్థకము.) 

(క) పశాంతరమును 'దెల్పును, 

వ. నా వలనం [బయోజనంబు గొనవలయుశేని నొండుమాటలు 

నక్కి పనులం బరికింప నియోగింపుము. వరా. 1-286 

(కొవపలయు నేని = కొనందలంచిన పతమున) 

ఆ, ఎఆీంగి లేని. జూల నెగ్గు వాటిల్లు (ఎజి (గిన వజుమున) ఏరా 1.47 

మ, ఆది కాదేం చెగి బంట వై యలఆుము (శాదేన్ = కానిపక్షమున) 

ఉద్యో. 8-98; విరా. 8-ల; ల, 1-48 

ఆ నభకు వచ్చి ధర్మసందేవా మడిగిన, నెజింగి చెప్పకుండినేని సభ్యు, 

లనృత దోష ఫలమునం దర్భ మొందుదు, రనిరి ధరశి వదులైన 

మునులు, (చెపకుండిేని = చెవ్పని పక్షమున) సభా, 2-237 

(గ) వికల్పమును చెలువుసు, 

క, మానవ నాయక య(గజు(డై నను నమజన్ము(జేని నన్యాయంబుఠ: 

బూని సవోదరులకు( గీ, డైన నత(డు దండ్యుండందు రవ నీపతికిన్ 

(ఆ|గజాండు గాని యనుజన్ను(డు గాని) ఆర. 1-58 

చ, సంచేవాములేమిని చెలుపును. -శే- పాండుపుతుల కేను దప్పని: 

92) 
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మనంబు, గలుగు దాననయేని నోకమలమి (ఈ, కీచకునిచైన నన్నొక 

కీడు తెరువు, వొరయకుండంగ రజ్నీంవు కరుణతోడ. 

విరా 2-108 

లీ ర్ ప్యర్థక ము 
(క) ఉత్కర్ష మును చెల్పుమ. (|పాళ న్తృమును దెలుపును.) 

మ, వనితావేవము గల్గియున్నయది చెల్వం వాండుచందంబుగా దు 

సిరూపింప మవోనుభానశయు నిరోష : మున్ రాజసంబును శోల్రి 

లెడు చి వ్య(డే నొక జగతూ' జార్టందు ( గీడార్థ మి ట్లూశరం దాల్సిస 

రూవుగావలయు మీ రూహీంపు(డా యట్లగువ్. విరా. 1-231 

(ఎవ్వ లేన్ = ఎవ్వరో యొకమవోత్నుండు) 

ఆ, అడరు శోకవహ్ని యాల నేర, దిం[దపదవి సేరె నేనియం గావున, 
భడనంబు సేయకుండు వాడ. ఫీవస్హిం 1-198 

(గ) అపకర్ష మును చెలువును (సకృష్టత ను చెలువును) 

ఆ. ఎవ్వ లేని యింటి కెర్దియే నొక టికి, నన్ను6 బంప(దగునె నన్ను వా(డ 

కొలుచునెడ ననుజ్హగొననె సీచములగ్కు పనులకేను జాలకునికి 

నెప్పి. విరా. 8_96 

(ఎవ్వరిని = ఒకానొక నికృష్టుని- ఎద్దియే నొటికి = పదియో యొ? 

నికృష్టమైన పనికి ) శాంతి 2-288 

శా ఎచ్చోనై నను నిల్చు శాశటికి నేమేఏ3ం గొరున్ రాతయవచ్చో 

నెమ్మి శయించు నగ్నిపరిచర్యం అాసి వర్తించు (ఏమేనిన్ = ఏది 

చిక్కిన అది). 

"| చం... (ప్రతీవు( డీ ట్టనియె నంబురు హోనన యగ్నిసాతికం. బున( బరిణ్త 

"యైన వతి(బొల్పుగ నొక్కత(గాని యన్యలన్ , మనమున నేనియుం 

దలంప మానిని. ఆది. 4-187 

(చ్చ వివడింప వీలుగామిని చెలుపును 

చ. అధిపుమఅంది సింవాబలు 6 డప్పకు (మొక్కంగవచ్చి నమ్న న,త్యధిక 

మనోజఠాగమతియై కను(గొంచు6 గడంగి యొన్నియేన్, విధము 
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ల( బల్మి నాకు. దనవిన్ననువెల్లను జూపి చెప్పి మొనధనవిహీ 

నతం 'జెనకినం గడునేవము పుట్టి యయ్యెడన్. విరా. 2-170 

(ఎగ్నియేన్. = ఆన్నియని వివరించి చేవ్పుటకు వీలు లేనన్ని) 

థి, నిర్ధారణము లేమిని సూచించును. 

క్రొ వచ్చితి ననవుడు విని జను, లచ్చెరువును సందియంబు నడ రెడు 

మదితో ,నిచ్చెలువ కడుపుకూటికి, నెచ్చటనే నిలుచునళ్లై యిది 

పలుకగునే, విరా. 1.299; ఆది, కే-150; ఆది. వ్ీ=ఎ1ర5రి 

(ఎచ్చటనేని = ఈచోటాచోటు అనకుండ ఎచ్చటనై నను) 

ఓ. అట్టియెడం గొందణు, జనని. దొజ(గి యెక్కడేనిం జనిరి (ఎక్క 

డకో_ఇదమిళ్ళమని చెప్పుటకు వీలులేదు.) ఆను. 1-196 

వ అది యెట్లని యడిగిన శర్మిష లక్షావనత వదనయయి యిట్లను 
య © రః ఎం 

నెందేని నుండి యొక్కమవోముని నిఖిల వేదవేచాంగ పారగుండు 
వచ్చి బుతుమతినై యున్న నన్నుం జూచి నాకు, బు[తోత్పత్తి( 

(బసాదెంచె + అదె. 8.181 

(ఎంబేసినుండి-ఎచ్చట నుండియో = ఇచ్చటనుండి యని చెప్పుటకు వీలు 

లేదు.) 

ఎజ్సీ వా క్యాలంకారముగ నుపయోగించును, 

శా, మనకు( జాండురాజ తనయ వర్గమునకు, గయ్యమయ్యె జెద్ద 

కాల మేని, నెదురుచూచుచుండ నొద వె నివ్విధ మిందు; బూనిచేయ 

వలయు దాని వినుము. భీష్సై, 1-75 

(చెద్ద కాలమేని = పెద్ద కాలము) 

.ఉ, ఇంబుగ సర్వళలోకజను లెవ్వనియేని ముఖామృతాంళు విం,బంబున 

నుద్భ వంబయిన ఛారత వాగమృతంబు రర్ణ రంఃధంబను నంజలిం 

దవిలి తావుదురశు మునీం[దలోక వం,ద్యుం బరముం బరాళర 
సుతుం (ఐణమిల్రి కరంబు భ_క్తితోన్. ఆది, 1.76 

(ఎవ్వని యేనీ = ఎవ్వని) 

4 వని” కళగా గూడం గొన్ని ముదిత పతుల( గానవచ్చు చున్నది) 

ఎటయెని పోయెదన్, (దోణ. 2-288 సనం ము 



1466 ఏనిక" 

ఏనిక వి, 

ఏను(గు, 

సీ పనిక బదమున శెలయు తేటుల మొ త్తములు. భీష్మ. 1-104- 

ఏనికపోరు వి. 

ఒక యేనుంగు మటొక యేనుగుతో. జేయు యుద్ధము. 

వ, తమ శ్రనేన లేనికపోరు సూచునట్టు సూడం బోరి పోరి 

(దోణ, 4.262: శల్య. 1-171 

ఏనికలావు వి. 

ఏను(గు బలమంత బలము గలవాడు, 

క. నీ నమ్మిన భూరి ళవు, జేనిక లాపు, శల్య. 1-26 

ఏను" నేను (ఐహు, వము) 
వ. వనును భ_క్రిమయంబగు సామ్టాంగదండ (ప్రణామం ఇాదచరించిం 

విరా, 1.1$- 

4: = ఆనంరమాట లే, నేరం ఉద్యో. 8.96 

సీ, వము నంపితీమని యించుశేనియు నవాంకారంబు వారికి. గలు 

గదు. ఆను, ఫ్-౨ది. 

ఏను? సర్వ, ల్ 

1. అయిదు. 

శే, రాగ్రాసుతుం జేనె నిరువదియేను నారాచములు. కర్ణం లి.2102. 

ఉ, ఒ..తదీయ  దేవాముల్, ధీరుడు సూచెం చాళసముదీర్ష త. 

బొల్నినవాని నేనిటిన్. ఆది. 7-876: 

2, పంచజ్ఞానేఖ్యదియములు. 1) త్వక్కు. 2) కర్ణము. 8) చకువు (కన్ను) 

4) జివ్వా. 5. [ఘాణయు. (ముకు1.. 

కే, ఒకటి. గొని రెంటి నిశ్సృాలయు క్రి జేర్చి మూ(టి వాల్షింటం గడు. 

వళ్యములుగ6 జేసి యేనిటినీ గెల్చి యాటింటి నెణింగి యేడు, 
విడిచి వర్తించువాండు వి వేకధను(డు, ఉదోక్ట 2-87 

చూ, వివరమునత౩క “ఒకటి” 
కోనా 



*ఎవనుంగునకు 146! 

ఏనుంగు; ఏనుగు వి. 

గజము, దంతి. 

ఆ. వనుమతీళశుపాల చర్హించు నేనుంగు, తోడనైన దోమతోడనై న, 
వె రమగు ఆజంగు వలవదుం (పనుంగు = మిక్కిలి గొప్పవాడు) 

విరా, 1.189 
కం తామర, కొల నేను(గు సోచ్చీనట్లు గురువుగం జొచ్చెన్. 

విరా. 8.188 

క, ఆ లే రయ్యేనుంగె కై నాకసమునకున్. శల్య, 1-816 

'ఏను.గుకయ్యము వి. 

వశు(గుమీద నెక్కి చేయుయుద్ధము-వనిక కయ్యము. 

వం ఆక్కురునాథుల డేనుంు కయన్టిబునకు వెరవుగల గళింగ 
వంగాంగ మగధ సువ్మా పౌంతాది దేళంబుల బలింబుల గవియిం 

చిన కర్ణ, 1.348 

-ఏనుంగుకొమ్ము వ్. 

ఆనన) విశేషము, 

క, ఆమ్ముల నేను(గు కొెము్థ్మ్థల, నమ్మ త్రగజమ్ము నొంచి 

ఖీష్మ. 2.946 

వనుగునకు సిడులు నూపనట్లు; ఏనుంగునకు నిళ్లునూపిన ట్లు 

జాతీయము. 

ఏను(గునకు అంకుశములు చూపిన విధముగా ఆంకుళములను ఆోచి 

"యేనుగు విజృంభించినట్లు విజృంభఖించి-అని భావము “సిడులుు ఆను 

. ఎఅటుంవచన [ప్రయోగము వను[గు విజ్బంభళళాతిశయమును “దెల్పునుం 

శ, కనుఃగొని సాత్యకి యేనుంగునకు నీడులు నూపినట్లు 
కోపంబునే ఫీమ్మునీ మీద గవిసి యుజ్జ్యల, నునీశీత భల్లంబు 

చేసె సురలు నుతింవన్. ఆను 2.867 
జ 

శే, అపుడు రాధేయ. డిమ్మెయి ననుజఇపాటు(, జూచి యేనుంగునకు 

నీళ్ళు నూపినట్లు, గవిసి వొయముల మళ్ళగి భూకాంతు తనయ, 

శి 



1462 ఏనుగు: 

చేసి పంజెండు శరముల చేసె నరుని. |. విరా. క-81 

ఏనుగు మొగసాల వి. 

యామకుంజరములుండెడి ముఖశాల, మొదటి మొగసాల (యామకుంజ 

రములు = మూ(డుగఆటల కాలము కావలి కాచు ఏను(గులు.) 

వ, నారాయెణుండు సమృ్మర్షమందగమనంబు నం జని మణి తోరణ: 

సుందరం బగు రాజమందిర చ్వారంబు |[పవేశించి కమ్యూంతరంబులు 
గడచి యేనుంగు మొగసాల. జొచ్చి యరదంబు డిగ్గి. 

ఉద్యో, 21163 (దోణ. 8-7; శాంతి. 1-860- 

ఏనూటు దే. సర్వం (ఏను"-[నూటులు) శ . 

అయిదు వందలు. 

వ, జయ దథుండు రౌదం 'బెసంగు వేగంబు మెజుసి 'మెటుంగుటముగి: 

లేనూ అతనిపై నడరింప, ఖీవర్శి, లి=5్6? 

ఏపడ(చు కే, న, కిం (*/పపు) 
1. గర్వమడ ంచు--ఆజ(చు. య. “ 

మ. ...ఏపడంపుము రిపు నృళరంభివై . కర్ణ. 2-807" 

2. చంపు 

క, విను మేను గల్లసారెలు, గొని కపటపు నెత్తమాడు కుశలత, 
-గ్నాదొం,. వృనిచారి నేపడంచుట, ఘవబాహువ్వ్వైర కేళి గాని 

దురాశ, శల్య, 92.281 

ఏపడరు దే, అ. కి, 

విజ్బంభించుం 1 . 

మ, *..మన- యర్దునద్విపము |కోధావేశ. దుర్జాంత దర్ప విలాసో" 
ద్భట్ల భంగి నేపడరి "కారవ్యాంబుజ Ue జీక్కు, వడం జేయ: 

... యొక్క (వేల్మిడిన నీకున్ వేడ్క సంధిల్ల(గన్ విరా, 1-56: 

ఏపటు దే అ కి, 

ఉత్సావాము చెడు, గర్వమడంగు, 

వ. అట్టియెడ( దమమీ(ది మానుస్తులు వడినం జెడి. లిరిగడు వాయగజః 



వపారు 1468 
న్యందనంబులు దురంగ మాతంగ న్యందనంబులు రూవటీన నేపతి' 

మెలంగు నయ్యె యారోవాకులునై , 

భీవత్చ. 2-91; "భీష్మ 8-289 
క. మజీయును శరశతము మెయిన్, గితీగొలిపిన వృష్టి వరుండు 

గినియంగలే కే *పబియున్న( జూచి యార్చుచు, మెటసిరి నీ తనయు. 
లుబ్బుమిగిలి నరేందా. : [దోణ. 8.271 

ఏపారు బే. అ. (కి. (ఏపు-[-ఆరు) 

విజృంధించు, చెల రేగు 

క. చాపాచార్యూ(డు సాత్యకి, చాపము దునుమాడి నూతు సమూ 

ర్భితుంగా.,నే పారి యేయ రథ,వ్యాపారనము చాన నడపీ యత. 

డని సేసెన్. Om. 4-62 

క. ఆపన్నిద్దటు సై సై నాస్థాటోవ సమేతముగం గవియుడును బాంచాల, 

ష్యాపాలనుతు(డు భీముడు, 'నేపారిరి నీదుసేవ యెనకం బడంగన్. 

ఫీమ్మ. 2-878. 
2, అతిశయించు, ఎక్కువగు 

క, పపారి తొల్లి (కేశా, ద్యాపరముల నంధి నొక్క వణపు ధరి తీ. 

తా పంబు జేసి జనముల, పొసంబున వత్సరములు పం డెం డధిపా, 

శాంతి, 8.279 

ఆ. దైవ విహిత మగుట దప్బింపరాకున్న, యట్టి యల్పదుఃఖ మను 

భవించి, తింక నిట నుఖంబు లేపార నాతోడ, వివారణం బొోెనర్పు, 

వినుల చరిత. సర్గ, 42: 

శా. ఈడం బోవక' వీ(క మె బొడువ(గా నేపారు ఘోరాజి, 

ఆది, 1.069: 

రి. థోభిలు, (పకాళించుం 
౧ 

సీ, దిని వసించుట( చా నొప్పి వెంవున్కనేపారు మందిరం బెద్దియొక్కొ.. 
విరా. 2-§0 

. కినలయవా_న్త కెంగేల నేపారు TE మ్మించను లేయెండ మిగుల: 

ర్వ + ౨ విఠా. 2-8 
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4, ఒప్పు 

శా, * 8, శునుం గేమంగు 6 'దా€కునట్టు సమరం బేపార(గా నయ్యెడన్ . 

ఏలా. 5-181 

5, అధికముగా గలుగు. 

మ. ...ఆపవ్రు మండపము నంతోఖింపలూా నేతు( గ్కట్టలుకన్ బెబ్బులి 

గోల వేసినటు లు|గాశార మేపార(గస్. విరా, 2-281 

వపు చి. ఏ. 
1, జాద్ధ శరము, గరళము. 

సీ నేలయు నింగియు దాళముల్ గాంజేసి, యేపునరేగి వాయించి 

యాడ. విరా. 1.184 

ఇ. ఈకారవ్యుల చెల్ల గాచికొవవే యేపొప్పదెందుం దుడిన్ , శోకం 

బొందక వేగ మైం గదలి కృష్ణుం గూడ(బోవే నృపా, ఉద్యో. 4-24 

శై పరా (శమము . 

క... నరు డ్కేవున ము ట్రిన నతని పొంత లోదుమె యధిపా, 

విరా. 4.198 

"శ. బలము శ క్రి. | 

ఆ. యోగబలము లేని యొకథంగి యోగి బల్, [దోపులేని, మీను నేవు 

లేని, మృగము వలయు నురియు 'దెగిపోవ నులుకంగ, లేనియట్ట 

భవము లోన నడ(గుం శాంతీ. 56.578 

ఈ, ఆధిక్యము, అతిశయము. 

సీ, వకారణంబున నేమయ్యునో వానయేవునం చెగియెయగా నోపు 
నరకటం శాంలీం 8.810 

త యుద్దముమీంది వేడయు మహో[గ విరోధుల నల్మ-_(జేయు ధ 

త్పోద్దతియన్ సుయోథనుని యున్నతి స్పై పని యేవు, 
ఉద్యో 8-55 

క, ఉత్చాహముం 

ఆ' అప్పు డేపడంగి యన్ని సేనలు ఫఖీమ్మ,రథము పొంత, కొదిగె. 
విరా, 5-154 
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శే. వచి దురోగ్రధనుండు శేవీచి యెలు(గు, నూపి వురికొల్ప నెంతయ 
నేపు మిగిలి, మనబలంబులు పొండుకునూోర సైన్య, పమితితోం 
చాక నత్యంత సంకులముగ. భీష్మ 2-28 

తే. అంబ వృత్తాంత మరయంగ ననుదినంబుం దగీన, వారల 

బుచ్చుచు( దఠంకుచుండు, నేను నదియాదిగా( జింత నేపుదక్కి, 

(నుక్కియుండియు రాజుల నుక్కు మడ(తు. ఉద్యో. 4-161 

శ్రి విజ్బంభణము. . 

ఉ,. ఆ పర మేళ్వరుం డితని కిప్పుడు దివ్యరథో_త్రమంబునుం, జాపము 

న్య స్త్రకోటియు( [బనన్నత నిచ్చి రణంబుకందు నీ,యేపున కోర్య 

దేవగల శేనియు దై త్యులకేని రాదు పొ,మేేపగజేని గెల్వుము 

మహిం జరణం వీడకుండు మాబిలోన్. ' ఇాంతి. 2.437 

"శా విధము. 

ఉ. ఇమె్మెయి? దమ్మునిం దునుము నేవు గనుంగొని యోవాటించి 

శీ ఘమ్మునం లెంవజం దొలంగం గర్లు(డు. [దోణ. 2-55 

మ, *౨..కుంథజుండు విల సద్దోర్టంండ చండాక్ళొతిం, చెరలం బై ఉను 

చించు నేపు మనలం దీర్పంగ నోవుం దుదిన్, [దోణ 5.803 

6. అనుర క్రి. 

క, పాపంబులు కర్ణము లతి,యేవునల జేయంగ నవీయు సింవగు 

ధర్మ, వ్యాపారంబు అకార్యము,లై వరిణతి. బొందెనేని నట్టుల 

చేట్లున్ . ఉద్యో. 2-69 

౦, వా(డిమి, 

వ, = = కృపా చార్యుల తూపుల మేపు రథ్య్థంబుల నోంచి సారథి 

(కొవ్వడంచి యా దువద నందను తనువు నెత్తుటం [దోచి 

యుల్లంబు గలంచె, కర్ణ 1-1కక్ (చూో-కర్ణ. 1-168) 

10. శీఘము. 

తే, చేసినది సేయుచున్నది సేయవలయ్యునది యనంగల కార్యంబు 

లందు. దగులు, వాని మృత్యు నేవునం దనవళశము( జేయుం గాన 
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కాలంబు వేమన(గాదు తండి. శాంతి 4-28 

రా దుఃఖంబు సుఖమును దోడివ సంసారమునకు( దద్వశగతి. బోపు. 

నరుని, యాశ్చ నంబుదము గాడ్పపవారించిన విధంబునన నవి 

సెటుచు నేపున. శాంతీ. 1-218- 

ల్లో, తదస్య చేతసామాశు వారత్య| భమిచానలః. 

| నం. భా, శాంతి, 28-6 

ఏపుటడవి వి, (వపు -- అడవి) 

ఘో రారణ్యము. 

సీ ఆరులునేసిన మవో పరిభవ శ్రేళంబుు వాపంగ నోవక యెవుటడవి, 

నురు దుఃఖతుల సహోదరుల నందజి( బెట్టి, చనుచెంచి మిన్నక 

నిననన్ను( దగువారు జగము లో. 'దెగడ రే, ఆర. 1-294 

ఖా త్యూంస్తాన్ విపినే త్యకా ర్ సం, ళా. 37-86 

(నార్బంగ కడగి యీూయడవిలోన - అనుపాఠాంశర మే సరిపోవు. 

చున్నది). 

ఏపుడుపు దే. న, (క. (7 వపు ఉడుపు) 

జయిందు,. నిర్ణించు, (తుంచు. 

ఉ ...శ(తు నేపుడిసి పోయెడు వాండవు గావు, విరా, 4-192 

ఏపుమాపు దే. న. [కి (* పపు-- మాపు) 

1. గర్వమడ(చు, [సుక్కించు. 

సీ, ఏడింట సాత్యకి యేవుమావి (దోణ, 1-20్' 

కీ, చంపు, సంవారించు, 

అ, వ ఇట్లిందపౌ తుండు గోనలేం[దునిం చెగ(జూచినం జూచి యేచి 

తదీయ బంధుభూపతు లొక్క మొగి నురవడించిన నతండు వారల. 
ఉం ౧ యేపుమాపి_, . రో 296 

ఏపురేంగు దే. అ కి 

వీజ్బంఖించు, చెల రేగు. 

ఈ తండి పత్తు); డన్నద్యమ్మయనాక య యిరు చెజంగు వారు: 

ళో 
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నేపురే(గి, మడియమోందం గాలిబతు [మాకుగముల అంగు. 
దో(చెనే మనంగ6 గలదు. మౌన, ఠ్=రి 

ఆ కెర వేందు( డాదిగాగల భూపతు లెల్ల నలిగి కలయ నేవు రేగి 
ఆది. 7-128 

ఏప్రొద్లు వి. 

ఎల్లప్పుడు ఏనాడు. 

క, సౌబలు నీలీయు( గర్జుభు జాబలమును గూడి తనకు సా|మాజ్యం. 

లీగా బలసి వెలయువా డై, యాబే లూఅడు మనంబునం 

దే (పొద్దున్. కర్ణ. 1-222: 

వమణు దే. న. కి, 

1. మజచు 

ఆ, --.వాదుపతులు వెరపు లావు, నలఘు వి|కమంఖు( గలుగు గంధ 

ర్వు లేమఅరు నన్ను నొక్కమా తమొన. నిరా. 1-328 

2. ఉ వేడించు, ఆలశ్యము చేయు. 

స్కీ చేరు నృ్భపులకు వె_రబంధ-ఆ-మెట్లు గలుగు చాని నశేమజకుం 

డుము, వారి యపులనున్నవారు మి _త్తంలగుదు "రల్లభంగి నధిప 

యుచదాసీనులట సమీవ వరులై న విభులు. ఆశ, 1-66 

ఉ. భీముడు ఛార్తరాఫ్ట్రకుల భీషణ రోమ(డు చి త్రమెప్పు డె, జె" 

మద మెత్తువో యతని యా|గవా వృత్తికి లోనుగాక మీ, కేమెయి. 

నైన వంచన వహించి తొలంగుట మత్సమీహిళం, 'బేమజకుండ( 

గావలయు నివ్విష మాబ్దములోన వాతనిన్, విరా, 1-177 

క మటజచు నొగొ మజవకుండియు, నెటు(గక యుండునెకొయనలు.. 

డటి(గియు నెడ నే, మటునొళొ పుత్తు)ల( గావయగ. ఆది, 8-814 

అ, కి, 

(వమాదపడు, మైమజచు, జా[గత్త లేకుండు, 
5, మన వంళశిబున వృత్త ం,బును బెంపును గాన(జాలు పుణ్యనతివి దు, 

ర్షనులగు తులువల తల(వుల గన్లుంొని యేమజఅక. మెల(గంగా.. 

వలయు(జామీ, ,.. విరా, 1-112 
i 
ఇ 
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“శే, మరగి నీమూ ర్రివె( గన్ను మనము. దగివియుండనేమజి యుండి 

యొకొక్కమాటు, దలంచికొని చారిదెస మదినిలుపు నప్పు, డెలుగ 

నగువారు శెజగెలు(గు కెల్లి. విరా, 2-202 

చ+...ఏ,మటీ శయనింతురే కడు((బమాదము నేసిరి బుద్దిీహీనులై + 

ఆది, ౪-194 

ఏమి చే. సర్వ. ఏ. జావ. అనె. 
(ఇది వాకగ్గముచివర నున్నపుడును దీనికి హొల్లుసర మైనవుడును వై కల్పిక 

ముగా 'మి' లోపీ6చును) 

1. యత్కిమర్థకము, ఏది, ఏ. 

సీ ++ =తానుబరుల. ..గి...దిక్కు పలుకక దివియెల్ల( వీక్కటిలంగ4 

దానయున్న ట్లు గనుచు నేమేని గుడిచి. శాంతి, 5-142 

క. ఏమి కలంబున "వాడొక, 'పామం జెద్దియగు నొక్కొ, 

విరా, 1-216 

కం చీశటి శేయొదవ 'నేమిసేనెదొ చెవుమా. విరా, 2-271 

ఈ, నన్నడుగనేల నీవును, నన్నీ చుండు శేమి మాటలాడితిరి, 

విరా, 2-278 

_ ఊఉ. ఇయ్యరవిందగంథి కులమేమి చరితము చంద మెట్లు పే, 

య్యాది. వీరా, 8-40 

ఆ, తనది యనక యేమి ధనమున [వియమందు, నెడ్ది కుడువకుండ 

చిసయగు దృష్తి, శాంతి. 5-198 

క. పురుషుం డేమిట సుఖయగు, (పమిట కా దేనిచేత) శాంతి. 4-89 
చ. ఆశ్వికు లొక్క మొగి? జెక్కినం దునిసిపడి యేడింటి యంగంబులో 

యను నంబేవాంకునకుం విట్టయి యున్న పదాతి గాత ఖండంబు 

లును. (వమిటి = ఎవశెవరి) (దోణ. 1-877 

క. మనకడకు నేమిటికి వ్యత్చెకొకో.. విరా. 1-187 

(కమిటికిక్ ఇ ఎందులకు = ఆని భావము) 

చ చమిళో శర్ట భీము నటు లేటికిం దిట్టేతి. దోణ. 4-288 
(వటికిన్ = ఎందులకు _ అని భొవోము) 
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సీ. అర్థముల్ దుఃఖదోపాకరంబులు విను మేమిటివై నాళ జేమింజేసి, 
పొరయవు నను దుఃఖములు మునినాయక మిథిల గాలంగ నేమి. 

యును నాకు(, గాలని యట్టుండె, శాంది( 5=లి/5-. 

(ఏమిటివై = దేని మీదను అని భావము) 

2 ఎటిది, ఎంతటిది. 
త 

క, ఏమి తవం బొనరించితి, భూమీళ్వర. ఆది. 8-208: 

(పమితపము = ఎంత యుత్క్బృష్ట మైన తపము) 

క, వదివేవురు రాజులు దన, కెదిరి పొలిసి రాశిఖండి యేమిటి వాై ,. 

తుదింటోయి తన్ను నాజిం, గదియుచు. బొలియించె నియతిం గడ 
వ(గ వళమే. థీవ. 1-48. 

(ఏమిటి'వా(డు = ఎంతటి వాడు అనగా కొఆఅగానివాండు 

న్వల్పుండు అని భావము) 

సీ, పమిటివాండ వై యిచ్చితి పుడమి నీకనియెడు మాట యిట్లాడె 
దిపుడు, శల్య, 2_14- 

(ఏమిటి "వాడవు = ఏమి యధికారము గలవాడవు = ఏమి 

మార్గము పట్టిన వాడవు) 

ఉ. (కర్లు(డు దుర్యోధనుం జూచి యిట్లనియె కర్టము దచ్చె నీ 

'యెదుర6 గప్ట్రవు మాటలశేల యోర్తు రీ, దుర్భసు(డైన శాంతనవు. 

దోర్భల మేటిది, ఉద్యో. 4-242; విరా. 8.226 

(పటిది = ఏమా(తవుది = ఎందుకు గొఅగానిది) 

వ సంద ర్భానుసారముగా దిని తర్వాత నుండదగిన విశేమ్యము అధ్యా. 

వోరమగును, 

క. నరవాధథు. గొలిచి యఖవడం, దిరిగితి భాకేమి యనుచు. చే(కున 

లేమిన్, మరియాదధప్ప మెల(గిన, బురుషార్థంబునకు హాని పుట్టక 

యున్నే. (ఏమి = ఏమి భయము) విరా. 1-122. 

ఉ. ...ఈతం డొక్కడున్ , వర్టితు(డైన నేమి ఉద్యో, 4-242 

(ఏమి = ఏమి తక్కువ) 



£470 ఏమి 

సీ, (అర్జునుడు) రామకృష్ణులు తపోరతులై (పవర్తించు, వనభూమి 
యార'సికొని తదీయ నందర్శ్గవమునకు. జనియెదనని వార్కి నా 

మం తితుల జేసి యేమి యనుచు -ఆ= టకుమ శోక మార్చుటకును 

'చారుకుండాద్యియయిన తగిన వారి నర్హావచన, రచన  మెజఅయః? 

బనిచి యుచితావ్ర కతిపయ్క జనులు దోడరా(గ జనియె నధిప. 

మౌన, 155 
(ఏమి యనుచుటకును, ఏది కావలసిన నది పంపుటకు) 

'ఆవ్య. 

'(పశ్నార్భకము. 

1 ((వళ్న). 

న, కురువలళ నిసారకా, నీరాళకుం గారణమేమి, అశ్వ 489 

వ, మవోతా్యా సీతలం వేమి యని యడిగన. శాంలి. 8-288 

2 

a 

అశ కై 

శీ, 

5, 

'లేదు' ఆని అర్థము. 

క, మును లోకము ధర్మపరుం డనం బరణగిన వాడ విట్టు లనుచిత 

క్భాత్యంబునకు( జనుదగునె దీనం, గనియొడు ఫలమేమి దూవ్యు 

గర్వం బేలా, శల్య. 2-259 (ఫలములేదు ఆని భావము) 

.ఉ. వెవడిపోయె(గాక దృతరామ్టు9ండు గన్నదియేమి (కన్నది లేదు 
ఆని భావము) కర్ణ . శీ-§24 

ఉ, అర్జును(డైన నేమి నురలై నను వేమగు విద్విషచ్భిరో, పార్టితమైన 
గోధనము( బట్టితిమి _ విరా. 4-186 

అవసరములేమిని "దెల్పును, 

వ, ఇది నేసిలేమి నేయరై కేమి యమ్మవోత్యు 'సెడ నీ యవళారంబు 
విచారించిన దుష్టాత్ములు నష్టాత్ములకాక యని పలకిః 

ఉద్యో. 8-172 

[ఫశంసను "దెలుపును. 

ఉ నీవును జూచి శట్టినథ నేని వినంబడ కేయుగంబులన్, భూవలయం 
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బులో నది యపూర్యము సర్వమనోజ్ఞ మివ్షభో,గావవా మే క్రియం 
బడ నె నయ్య మవోత్ము(డు చాననేమి సంభావిత భాగ్యు6 

డ య్యును |బభాకర తేజు(డు ధర్మజు౦ డిలన్* నభా. 2-95 

(ఏమి భాగ్యుండు = వింత (పళంననీయ మైన ఛాగర్రిముగల వా(డు) 

క. ఏమితసంబొరెంచితి, భూమీళ్వర పుణ్యలోక భోగంబులం దే,జో 

మహిమ ననుభవించితి. ఆది. 8.208 

(ఏమి తపంబు == ఎంత | పళంననీయ మైన తవస్సు). 

6 ఆళ్చర్యమును 'దెలువును. 

వ. ధృతరాష్ట్రం డిది యేమి రభనంబని విదురు నడిగిన. 
ఆది. 6-21; విరా. 5-272 

“7, ఏ మా్యశమును ఆను నర్థము నిచ్చును. 

ఉ. భీము దలంచినన్ మనము ఖీతి. గలంగుచునుండు నాకురే, లేమి 

యు నిదశాదు ఉద్యో. 2-186 

క. అన జులకు నడ్డపడి యే,మిని'జేయంగ 'నేమింజూచి మెచ్చితిం గాక. 

(ఏమియు = ఏ మా్యతమును, ఏ కొంచెమైనను.) ఉద్యో. 2-18 

"5, విధి ఆశీ రాద్యర్థకంబగు చాక (పత్యయంబు వై. జేర కార్యసిద్ధి 

యందు నిశ్చయ భావమును చెలియ(జేయును, నిశ్చయార్థ ద్యోతకము 

క. అయెళ్వర్యము [గమ్ముణ, మాయుటకుం గారణంబు మాన్యచరిత 

శ్కదే యొక్క దుమ్మృత మది యటు, నేయుంగాశేమియేల 

చింతింపంగన్ , (నేయుంగాక-సేయును) 
శాంతి. 5-804; |దో. 1-85 

ఏమని 

ఏమి కారణము చెప్పి. ఏ కారణమున, 

క, ఎవ్వరు నెణుగక యుండగ, నివ్వనమున దపమునేంత యిది 

నిర్ణయ మ నెవ్వారికడకు నేమన్ని యెవ్యిధి( బో నేర్చుచాన నేటికి 

బంధుల్ . ఉద్యో. 4-287; (ఇట లజ్ఞను నూచించుచు) 

ఏమిగ; ఏమిగా ఎట్టుగా, ఎట్టు 

చ, _-..ఈతని. జంనకుండ నేమిగ సమయంబు సేసిరిం శల్య, 2-125 



1472 వమిర: 

చం ++ వె గ్రలేమిగా6౮, బురవర( బొక్కుచచున్ వినల మిద్ది ( దలం 

చెద, (దోణ, 1.102 

ఉం చిక్కని పోటుమాన్సి విసీ విమువారలు నవ్య నేమిగా, చెక్కుడు 

మాటలాడెదవు. ఉద్యో. 1-268 - 

ఏమిర ఒరి 

ఉ* ఏమిర కర్ణ థీము నటు లేటికి( దట్టితి; (దోణ, 4-288. 

క, ఏమిర పసులనీ యార్వవు కర్ణ, 8221. 

డ ow ఏమీ ఏమి, సర్వ, (ఏమి ఈ) 

కిమర్భక ము, 

1. [పళ్నమును దెలుపును, 

క్, తామర సనే త నీ చే,రేమీ యెవ్యరి తనూజ విక్టుల మవోవ్యా,. 

మోహిత వై తనవుడు( గోమలి సురరాజపుతకున కిట్లనియెన్ . 

ఆది, 8-129 

2. నందేవామును సూచించును, 

శ్యా ఏమీ నిక్క_మె మున్నెలుంగ(డ [తీగ -్రేకుండు మర్గ్లోధన సోమం 

బుం గొనిపోవు తెంపునకు నుదో్యోగించె నే, విరా. 8-189: 

లీ. కౌతుకమును చెలువును. 

క, వమేమీ యని గోప,స్తోమము( బలుమాటు నడుగుచున్ మెయి 

వొదలన్, భూమీశు( డవుడు మంతుల, మోములు గను(గొని నగ 

ర్యమున నిట్లనియెన్ , విరా, ఠ్-241 

శత మేల ఘాడుటకు (పరివోసమును ) 'దెలుపును. 

శా, ఏమీ పార్గు(డు నీవు దండిమగ లై. యీవచ్చు కౌరవ్వనం గామ 
తీభమ. కాహుదర్పమున. దీర్పం జెద్ద మిళ్లైక్కి మి, మ్మే మెల్లన్ 
ఎవెఖంగంది చూశెధముగాకం ఉద్యో ల--రిల్. 

. శ్. ఆనాదఠమును -జెలువును, 
క, ఏమీ భగనును ధర్మము, నీమనమున నేండ పుళైనే గర్వము ను, 

దామ దురభిమానము, లా మజదచితి . కర్ణ 'భూళలం లెట్లు: 
వోయిన్. | కర్ణ, 8.380. 



వయించు 1478: 

6. (కోధమును నూచించును. 

క, ...ఏమేమీ నొంచెవె యినుండు నినుం దతృలంబు నిస్పుడ 

కుడ. వంగ నియెడు(లగా కస్తాానల, మునం బొదివెవ నతని నసియె 

ముని గోవమున్. ఆను. లి-259* 

ఏమొ; ఏమొకొ; ఏమొకో (ఇ ఏమి) 

ఊహను దెలుపును. 

క, వెడ తంతీపాలుం డనం, గడుహీనత విరటు పనుల! గాచితి నౌన్నీ 

పుడమిగలచేమొ యను మనడి కోర్చితిగాక నీకు 'శెర్వము 

గలదే. ఉద్యో. 4-201 (పాఠాల). 

క, ఇట్టివి యెల్లను గను(గొను, కట్టిడితన మొందునట్లుగా నేమొకొ 

తొల్పుట్టువునం జేసితి నీ,చుట్టల నిటు సూడకుండ( జొప్పడ 
దయ్యెన్. (స్రీ? వీ=డ్లిక్స. 

స్ మోదమ.గ్గలమయి మీయందు( గాన'బడయె( -తే. గారణత 

బే మొకోయని గారవమున్క నాత( డడిగిన, ఆను, 4-348. 

ఏమో ( ౪/ఏమి) 

1. సందేపొమును చెల్పును, 

క, ...మీలో నభిమన్యుండు లేడే మో నాకుం జెస్పుంజేల యూరక 
యుండన్ . (దోణ, లి. 5లిజి, 

జీ. ఎందుచేశనో, 

క్. నై నికులు నన్ను గనుంగొని, యాననములు వాంచి తొలి 

యరి7ద రదియే, మో నేడు వేణువీణా,గాన న్యనములును వీట? 

గలుగవు కృష్టా, (దోణ. 2.228. 

ఏయది ఏది (ఏ--అది) 
క, వయది భవదీప్సితార్థ మెజి(గింపవనాం శాంతి. 98-816. 

ఏయించు చే, న. కి. 

1. జబాణములచే. గొట్టించు. 

93) 



1474 ఏయు, 

వ, ++ .శిఖండింబురికొ ల్సికొని మీ తండి నేయించుచు నతం డన్న 

విండ్రె త్రిక నన్నింటిఎ దోడ్త్లోన తునుమాడుచుండెం ధీవర. 8-394 

. వి. చంవించు 

క. భూరి ళవు. డొక్కనితోం బోరంగ నేయించితి. కల్య. 2-826 

ఏయు చే. న. కి. శ 

1. (బాణాదులను) పయోగించు, 

సీ సా౭థి నొచ్చిన తేరును గడవుచు, నేయచు. గయ్యంబు నేయు 

వారు విరా. 3-170 

fo (బాణను. లతో) కొట్టుం 

కె, తధవనరంబున నొక్క:.డ, బదియమ్ములు దొడి (తిగర్హపతి వతం 

బున, వదనంబు నేసి విరటు(డు, మదముశ( దురగముల నేసే 

మటి యు( బడింటన్, విరా. 3-183 

పయూరికింబోవు చే. జాతీ. 

| ఎక్కడకుంబోవు, (5 నంబిడకుండ( బోవు, నళించిపోవు అని భావము) 

ఉ* శూరుడ వం|డు నన్ మడువు సొచ్చుట శెర్యము చొప్ప 

మాన మే, యూరికిబోయె. కలస్టం 25 ల్ 

ళో, సే దర్పో నర శేస్ట. న చ మౌనః క్వ లే గతః ॥ 

నం. ఛా. ₹ల్యం $2.20 

ఐరి 

ఎ డను న్నారు, 

వం ఇశండు ధగశ్చిశనయుండ యేని భీమార్జున నకుల నవా దేసులుం 

బాంచాలియు నేరి యని యడిగిన. (పాళాం) విరాః 6-822 

ఏరు చే. వి 

నొపి? 

క తల యేరును నుక్కినయు నుదలీ కొను బెంచెన్. 
అది 8-191 ఆఠ. 7-270 

ఏరునేల చే, వి.' 

రెడుకోనుల దూరముః 
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ఆ. ఏరు నేల కోల(ది నెడనెడ విడియుచు, బోవవలసియుండే భూమి 

భార,వహుల డప్పి యెటుంగువా(డగు నాధర్శ,నందనునకు ధరణి 
నాధవద్య, అశ, 8.158 

శ్లో. గోరుశే గోరుశే దై_వ న్యవసత్చురు షర్ష భః, 
సా పురాభిముఖా రాజన్ను వావా మవాతీ చమూః 

కృ(_చ్చాద్ద్ర విణ భారార్రా వార్ష యంతీ కురుద్యవేన్, 

సం. భా. ఆశ్వ 65-91,22 
(ఒకనాగటితో దున్న(దగిన నేల-అని సూ.ఆంని) 

ఏర్పికూర్చు దే. స, కి. 

పజీవజి ఒక చోటికి కేర్చు, వేజలుచేని యొకచో జేర్చు, 
సీ, చందుదు నును(గాంతి కందేర్చికూర్చి వ్యాగునకు( చెచ్చిన యట్లు. 

గొమరు మిగిలి. విరా. 25కి 

.ఏర్చికొను దే, స, కి, 

ఎన్నికొను, ఏజి తీసికొను (కావలసిన దానిని) 
ఆ. మనము పూంచిపట్టి మొనలేర్చికొన పోవ; తాండురాజ సుతుల 

బలము గవిసి, గాసి చేయు. భీష్మ. 8-5; |దోణ, 2.870 

ఏరు! చే, స కి. 

1. మండ(జేయు,. ఇ 

ఉ, ...ఆత(డుం, జిచ్చున నేయి వోసిన విశేషము దోవంగ( ఖీమునొంచి 
ము,చ్చిచ్చును నేర్చునట్టులుగ( జేసి( దదూర్జిత "సేన, 

థీష్మఎ 2-877 

2 దహించు, కాల్చు 

ఉ. ఖాండవ మేశ్చి దేవతలు గానని యీళ్వరు( గాంచె, విరా, 1-85 

క, కార్చిచ్చు గవిసి మృగతతి, నేర్చు కరణి నేండు థీష్ముం జేచిన కడి 

మిం, బేర్చి మనసేన బొదివె. థీని, డల; విరా, 4.87 

శి, రయమున [మింగుడు గాలము, కియ నెవ్వ(డు కంఠబలము 

(కిందికి( జన క,గ్నియపోల నేర్చుచుండును, ఆది, 2.90 



8 ధ్వంసము చేయు. నాశనముచేయు,. 

శే, వినుము (పార్డో్రతిషాధీళుం డనువమాన, శకి యీ భగదత్తుండు 

సమరంధథుండు, గజమునెక్కి తా చేనికకయ్య మైన, నేర్చు వైరా" 

వణము మీద యిందుంలోలి, ఉద్యో, 4-282: 

ఏర్చు2 దే. సల [కిం (పలు) 

l. (కావలసిన చానిని) వజు, ఎన్ను, నిర్ణయించు, 

సీ, గోడిగ జాతిలో. గొదమవెంటుల నేర్చి, మావుల వాలత్తించు- 

మార్గ వంబు. విరాం 1-96 

2. తీసికొన్కు హార్చికొను. 

క, అనుమాటకు( గాలానలంమును బోలెను మండి కయ్యమున శాయి. 

తమె, మొన లేర్చి వేగ యిచటికి(, జను దెమ్మని ఛార్గివుండు నంఠం- 

భమునన్ = ఉదో్యో, 4-810 

ల్లో గృవోణ సర్వం కౌరవ్య రథాది భరతర్ష భం 

సం ఛా, ఉద్యో, 179.48: 

8, (పూక్టహముగా) పన్ను, నిరిqించు, ఏర్పణచు, 

ఉ. అంగటి నింతకున్ వెనుకయై మొనలేర్చిచనంగ. విరా, 4-184 

చ, *,.ఘా,వర భవదీయమైన బలవర్గము నొడ్డన మేర్ప వీ(కమై( బులి 
కొలుపంగ నిర్భయత. బోరెడు నట్టుగం చాను ముందరై ,తిర 

ముగం కేయంజాలు నొకధీరు నొనర్పుము నై న్యనాథుగన్. 
శల్య. 1-76 

తే, భీష్యు. డొడ్డన మేర్చిన బెడంగు సాల, నొప్పెం గౌరవయోధుల. 
యుబ్బు మెజసె, ఫీవ్మ. 8-11 

ర్, వేలుసేయు, తొలగించు, 

సీ చందురు నునుగాంతి కంచేర్చి కూర్చి జాగునకు దెచ్చిన యట్లు 

గొమరు మీగితి విరా. 2-52” 

చ పొందు, చెందు. 

వ, విను దుఃఖంబులం 'బెగ్యదోంచిన పురుషుండు సౌఖ్యన క్త చిత్తుండు' 
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గాకా,రిన వైరాగ్యము "జెందిన ననుపమమగు పరమపదము 

నమ్మెయి నేర్చున్* శాంతి. 4-105 

మర్చుడు దే. అ, కి 

1. 

శీ. 

తేటపడు, స్పష్టమగు, 

ఉ. నీ, విట్టి శెఅంగు సేయుమవి 'యేక్పడ శెప్పిన వాని క _త్రణిం, 

బుట్టిన సరత సంబుననువుం బరికించియు కాడ. విరా. 2-278 

వ, అని యేర్చడం బలికిన. విరా, 2-169 

క. జననుత కష్ణ దె వపాయన ముని వృష భాఖిహిత మవోఖార 

దీయు కి మెయిన్, ఆది. 1-16 

కంటికి. గన(బడు, 

. ఉఊ ఎక్కడనుండి 'యక్కడకు నే(గెడినో యిది యొక్క కాంత రూ 

వే, 

చెక్కుడు వెంవుసొంపు మనకేర్పడుచున్నది. విరా. 1-308 

క, వడగింబడియెం. బిడుగు లుడుగక, వడా మహీతలము పొంనువళ్ట ము 

గురిసెం, గ డునెజ్జ య్యె దిశ లే :ర్పడకుండె వీనుండు తిమిరపటలా 

. వృతుండ్రై.. ఆర, 98.8698 

శ ఊరు మూల మేర్చడ(గ నయ్యువిద వలుపుు దొలంగె ననిలంబు 

చేత విధూతమగుచ్తు నమరులెల్లి( బరాబ్య్ముఖులై ర చాని, సాభిలా 

షు(డై చూచె మవోఖిషుండు, ఆది. 4-122 
తెలియు 

క, ఎ. కీచకుండు స,చ్చిన పిమ్మట ( బుట్టినమ్యిశేవము లెల్లిన్, విను 

వేడుక మన మలగెడు, ననఘా యేర్పడ(గం జెప్పు మనుటయు( 

(బీతిన్, విరా, 2.962 

'సీ, ఆభిలామ మేర్పుడు నట్టుండ(గా బల్కు; వేడ్మతో మజుమాట 

విన(గ6 దివురుం ఆది, 8.88 

వ అక్కేశినిం జూచి యిక్కుమారు లిర్ధటు నా కొడుకునుం గూంతు 

నుం బోలిన వీరి నె త్తికొని దుఃఖించితి నని త న్నేర్పడకుండం 

బలికి దాని కిట్ల నియ, ఆర. 2.199 
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4, వాసన గొలుపు, వరిమళించు. 

వ, దాని శరీర సొగంధ్యంబు - యోజనంబునం గోలె జనులకు నేర్పడు" 

నట్లుగా. సాదించిన నది గంధవతి యనియ యోజన గంధి 
యనియు. బర(గి. ఆది. లి--ళ4ీ1 

ర్, (పకటితమగు, బయల్పడు* 

క, అడరిపడి రథ చతుళ్ళతి, పొడిసేసి పరాక్రమం బపూర్యంజై యే, 
ర్పడ( గరి వాయ నర నికరము, బడలువడం దజిమె నలి నభళ్చరు. 

లార్వన్* విరా, 8.174 

వ ఇల్వలుండును మునివరు శ క్రికి భయంవడి విషణ్జుండయ్య్యును (బన 

న్నుండ పోలెం దన వంచన "యేర్పడకుండ( గృత | వణాముండై. 

తదాగమన |[పయోజనం బడిగిన వానికి నగస్త్యుం డిట్లనియె, 

ఆర, 2.84% 

6, కలుగు సంభవించు. 

చ, క్ తుక్కు స్ఫురణ గరంబు దత్కరము( బొంద నయంబున౯ 

జేర్చి వాక్య వి,న్తర చతురత్వ మేర్ప్చడ(గ నల్లపనం బొనరించు 

నర్చీతో.. విరా. 1-20% 

వ. గర్భ యోని యందు బుతువువ్పరన సంయు కం బగుచు “రేతంబు 

గాడ్పుచేతం (బేరితం బయి కలనిన నందు బంచత నాన తలు పొడ 

వయి ్ రమంబున నవయవంబు లేర్పడి లబ్బజీవులయి యుద్భవిల్లి, 
ఆది. ల. 981; శాంతి. 6-209 

7, ఒప్పు. _ 

క, రాజవావానములగ్కు వారువముల నరయ నేర్తు వల నేర్పడంగన్' 

విరా, 1-261 

8. సంచేవాము తీఆు, అనుమానము తొలగు. 

ఆ, అనిన నీ తలంచినట్ట కాదేర్పడ, వినుము నాదుపతులు వెరవులావు 
నలఘు విక్రమంబు( గలుగు గంధర్వు ల్వేమఅరు నన్ను నొక్క 

మాగతయన, విరా. 1-౫8 
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9.- వేటుపడు, వేరుగా గనంబడు, 

వ, కృష్ణ చై ఇపాయనుం డను (బవ్యార్షి తొల్లి వేద౭బు లేకీళూతం. 

బులై యేర్చడకున్న  బుగ్యఆప్పామాధర్వంబులుగా విభాగించి. 

ఆని. 1.90- 

10 (పతీవింబిం చు, 

వ. తన విమల విజ్ఞానమయంబై న వాగ్గర్పణంబునం 'చేర్పడ వెలుంగు. 
చుండు ఆది. 1=80 

ఏర్పుడుదెంచు దే, అ. కి. పర్పడు (ఏర్పడు -- తెంచు, స్వార్థ 

మున “తెం ంచు) 

1. స్పష్టపడు 
సీ వెడవెడ నూంగారి వింతయై యేర్చడు దేరని వళులలో నారు 

నిగుడ, విరా 1-145; 7.8 1-948 

3. కలుగు 

వ, ,..వనంత సమయ;బు నఖిల జీవలోకానం 4 జననం బై యేర్పడు 

దెంగిన. ఆది 5__187 

ఏర్పరించు డే, న, కి. (౪ పర్పడు) పర్పఅచు 

1. నిరూపించు, నిర్ణ యించుం 

క. మనలోన చెవ్వ' ఉమ్మెయి, పనివెంటను విరటు మనము వడయుడ 

మవియె,ల్లను నేర్పరించి యందజు.(, దనతన మదినున్న తెజ(గు 

తథ్యమ చెపుడా. నిరా. 1-65 

క. వినునూ భూతం బిట్టిడి, యని కల రూవేర్నరింన నమరులకు 

వళం, బె నలేం్యద త దాకృతి., గను, గొనినన్ ేదిల్లవలయు. 

గొండకునై నన్. సౌష్టి 1-96. 

టం 46. బంధు సం ఘమున్చల రిందు(దెత్త మొ వికార విదూర 

యుపేందు భవ్యరే, వామ్మట గొంచుంబోదమొ సమ ర్హ విధం 
బొెక( డేర్పరింపుమా, మౌన. 167 

2 విభజించు, వేర్పణచు 

క తను నేర్పరించి కేవల,మును శాంతమునై. నత త్త్యమును సంతు 



4480 వర్పణఆచు 

తముం,గనుచున్న + దన్ను నెజణుగం, గనుశీఃకటిం బాపు వెలుగు 

గలుగుం బు తాం అశ్య. 1-224 

శీ, వివరించి చెవ్చు. 

శే విధివళంబున మృతి బొందు వివిధజంతు, నిచయమం దనవాంకార 

నిష్టండ్రైన( బురుము గల్మవ మేమియు' బొంద నేర, చెట్టుల ౨శేని 

విను మడి యేర్పరింతు, ఆను క్-ర7 

i, విమర్శించు, యోజించు, 

మత్తకోకిల, ఈ వికర్ణుడు జాలుడయ్యును నేర్పరించి యథా 
బిధిన్, బే వమం[తియ పోలె ధర్మపు చెలె. నభా 2-286 

శి. ఎలుగు, గుర్తుపట్టు. 

సీ నలుపురు వేల్పులు నలుందొట్టి యప్పు డేకాకారులై యున్న 

నందు నలుని, నేరర్చిలిపంగ నేర కిం|చాదులను నలు, వెలుగును 
పాయ మింశెద్ది యొక్కొ. ఆర. 2-58ి 

చిర్పణచు చే. స, కి. పర్చరించు 

1. విభజించు. 

శే. మరము నక్షరమును నన గలుగు రెంటి, నేర్పుణచి మున్ను నెప్పితి 
నింక నొకటి సెప్పం గలదు. ఇంతి. 6-46 

వ, నిర ్యంచు, సీరవజచుం 
రా థి 

క. మొగమొప్పదు వాచెన నీ, జగతీనాథునకు నే విశారించియు నుం, 
దగ దీనికి? గారణ మిది యగునని యేర్పణుపనేరనయ్యెద ెట్లున్ = 

విరా. 5-306 

శీ. కన(బజిచు, చూపు, తెలియ (ఆఆచు. 

ఉం 2౪ అ,'జ్రానన( బట్టి తెచ్చి వ్నాదయం బలరంగ ననంగతం। త 

వి, ద్య్యా ఫిఫుణత్వ మేర్చజిచెదం (బనుదాంబుధి నోలలాగ్పెదన్. 

విరా, 2.298 

శ, చక్క(బఅచు. 

క, నడిపింపంగం బొడిపింప(గ, వెడమడు.వై కళ(గినవ్వు డేర్పజుపంగ 
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నే గడునేరు( బేర్నునాదగ్కు కడిమియ నీ నై న్యమునకు గౌనెన 
గాదే. ఉద్యో, 4-214 

5 (వ్యూవాము పన్ను, 

క, ౨౨. మొనలేర్సజుచె. గెర వాన్వయముఖ్యా. 

భీష్మ, 2.26 (పాశఠాం) 

~ 

(వక్పణిచె -- అని పాఠము 

6, వంచు. 

వ వారల జీవనంబునకు( గొన్ని యలంతి సల్టియలై నను దురోోధను 

నొడంబటచి యేర్చుజచి "తెజంగు పజచిన లెగస్సయని చూచెదు, 

ఉద్యో, 2-91 

ఏలు! దే, స. కిం 

'1 మంచివిగా( జూచి (గహించు. 

చ. వనిత మనోవారంబులగు వస్తువులెల్లను వేడ్కనేటి వీ, కని నియ 

మించి తెచ్చితి, విరా. 2-884 

2. (పోవు సేయు. 1 | 

వ, అక్కుసుమకోనలి నని యమ్ము లేజికొ ని వచ్చి యిచ్చు చుండు. 

ఆను. లి-కి5్5 

శీ ((కింధ నుండి గింజలు మున్నగు చిన్నచిన్న వస్తుపులన్ఫుఒక టొకటిగా 

ఎత్తు. 

గీ. శారు నలుపురు. జని తృణ ఛాన్య మల్ప, మేతికొని వత్తు రాయక లి 

దీఆకుండు. అశ్వ, 4-220 

సీం 309 కొంద లాకు లెండినవి యేతికొని ఆను. వ్.28 

4, (కావలసిన వానిని) ఎన్ను, ఎంచు, [గహించు. 

శే. వటికొను మీవు నొకని మాయేవురందు. వాండు నీతోడ( దగం 

బోరువాండు వాని జంపీ మహి యేలు వానిచే. జచ్చి (తిదివ, 

సౌఖ్య మొందుము చేసితి సమయ మెను. శల్య, 2-108 

వ, మన అలంబులలో మేలేతి వరునాలుగు వేలేనుంగులును.4.,., 
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7 కొనుండు, (దోణం 8-31 

ర్, ఎంచి ఖండించు, నజక్కు భీదించు, 

(ఈ యర్థమున “తలలు ఆను పదముతో(గలసియే (పయాగముల( 

గన్పట్టు చున్నది.) 

సీ, ... అడియాన దొద్దకు. జొచ్చినం, దలలేజీ యుర్వికి బలియెనర్తు. 

మౌస. 155 
సీ .... మనమోవి సర్వ పాండవులను _జంపితిమేనిం [బచండ చక, 

ధార గారవకోటి తలలేటి రాజ్యంబు గోవిందు డీకున్నె గొంలి: 

కయిన, (దోణ శీఎ కేసే 

ఏజు, దే, వి. జా. 

నది, 2 

రొ, ఆనదతనలిబును జెడిదపు(,దనమును లేకుండ బరయగి దరయొ తెడు, 

నేణునుబోలె నొత్తవలయును, మనుశేందుడు మార్తురం 

[గమంబున నధిపా. శాంతి. 8-24; శాంతి. 4.356 

ఏలుపలుచు; ఏర్పుణుచు దే. న, కి. 

ఏర్పరించు, ఏర్పఅచు. 

1. వేటునేయు, విభజించు. 

జే, అర్జునుం డను వర్ణనము న న్ర్రవ్భషిం బల్లమును మిజ్ఞునని యేటు' 

పలుపరాక, యుండ నెత్తురు వెల్లు లొండొండ వరి, నుబ్బి 

భూత బేశాళంజు లోలలాడ. [దోణ. 3-103 

2. కల్పించు, కూర్చు. | 
క, వను మా బీజము పిండము తనవునం జై తన్యరూవతం బఠ(గి 

శీరంబును ₹ేలు( గాలు నుదరం,బు నురము వెన్ను నంగముల 
నేర్ప చున్. ఆశ్వ, 1-188 

శో! తతః స్పృందయశేఒంగాని సగర్భ శ్నేతచాన్నితః. 

! + ee నం భా ఆశ్వ 18.8 

నూ. తం చేతనావస్థినం వాయర్విభజకి లేఖ వనం, పచతి ఆపః 

శేరయ ని పృథివీ నంవా ల ఆకాళం వివర్దయతి, వవం వివర్ణితన్స యదా 
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వాస్తపాద జివ్వో [ఘాణ కర్ణ నితంజారిభి రంగ్రై రుపేశ స్తదా శరీర 
మితి సంజూం లభతే. 

దడా 

సు శుతము లా శారీరస్థానము = పంచమాధ్యాయము శివ నూ తము.. 

8+ నియమించు. 

నీ, ఆమరాధిపతి దొల్లి యాగంబునేయంగ6 దొడ(గ మవోముని' 

పోమములును నురసంఘములు.! గూడి కురుముఖ్యు భుత్మ్యిగ్గణ. 

ముల నేర్పటిచి సొంవడర' వేది గల్పించి. అళ్వ. 4-255. 

ఏబుపాటు దే. వి, 

విభజనము, సృష్ట పడుట, 

వం కాలు చేయి తల డొక్క యని యేలుపాటు లేక వండం దతిగిన 

యట్లున్న యొడలును. ఫీమ్ము. 8-248: 

ఏలీ; ఏలా దే, అవ్య. ఎందులకు 

1. పకారణముచేత, 

శా, ౨ నీవ పాండు నుతులం గుందింపంగా సత్యముం, ఇడం 

దప్పు దొకప్పుడుం గినియరా బంధుత్వ మే లొల్లవో. 

ఉద్యో. 8-884 

కం. మీ, లో నభథిమన్యు(డు లేం డే,మో నాకుం జెప్పు డల 

యూరక యుండన్. (దోణం 2-283 

వ. వారలట యెన్యలనికిం జని రేల మగిడిరి, స్రీ) 1-8: 

2. వలదు, కూడదు, ఆనావశ్యకము మున్నగు భావములను చెల్పును. 

ఉ. శావలివారి( దోలి యొనకంబున గోవుల. బట్టికొంటినం, చీవెడ 

మాట లేల ధరణీక్యర యింతకు మున్ను విటికిం, టోవవు, 

విరా, 4-192" 

ఉం కర్దుండు రున్సనేనుండును గల్లంగ నాకొరులేల సద్భటా, కీర్ణ 
విరోధి నైన్యముల గెల్వంగం జూలుదు మేము. ఉద్యో, 2-295. 

క. జనములకు స్మృతి? జదువ(గ, విని [| మొక్కిన యంత గజునకు' 

విశ్రుత గతి గ,ల్లుననిన నద్భ క్రి జపించిన యు_త్రమ జాతిజునకు.' 
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'జెప్పంగ వేలా, శొంలి. 4-258 

8, ఏమి, ఏమి వయోజనము, 

లే ఇంత పొర్దేల యిచ్చోటి కే(గుబేరం గారణం లేమి యెవ్వరు. 

గానకుండు, నట్టుగా. జను దెంచితె, విరా, 2-168 

ఉ ... ఫతిసెవ్చెడు వారల బుద్ధి నాండ మ,న్నింవ(డ యింక నేల 

యగు నీ వడియానల వచ్చి రి త్రగా,రింపక సూమమఘము. 

ఉద్యో. 1-814 
ఆ, నీచేత భంగపడితి మిఎకం బలుకు లేల, ఫీషన్ట 2-121 

శే. ఎవ్వరికిణా(గ రాజ్యంబు నెల్లి భోగంములును గోరుదు రక్కు 
మారులును నాదు, తమ్ములును లేరు తురగరథద్విప_పహీన 

యయ్యు నీజేణియు నేల వెనంగ. శల్య. 2-68 

ఉ, ఈమునివల్లై నుండు టిదియేల కరం బను రాగ మొప్పయగా, భామిని 

తీ ఎటు: 
Mm 

తే కొయ్య, కోల౮(దవ్విన నూతి. బాతాళయాన, మేల సిద్దింప 

నేర్చు. ఆశ్య. 8-105 

అల సం, వి. 

ఏలకి, ఏలకుల లీంగె.. 

మ. వివిధోత్తుంగ తరంగ ఘట్టన చలద్వేలా వవైలావలీ, లవలీలుంగ 

లవంగ సంగతల శాలాన్యంళు రశించుచున్. 

ఆది. 2-80; సభా, 2.110 

ఏలకో చే. అవ్య, (వల) 
ఎందులకో. 

క. కురుసతికి జయముగోరెడు గురువు[త్రుండు మున్న యేలకో యిటు 
తఆికిం జొరక, సౌ. 1-207 

వ, పడ్చుశున్న ౦ జూచి యేలకో యిప్పుడు నైరంధధి యేడ్చుచున్న 
యది. | ఆర, 2.145 



వలిమాట t485- 

ఏలాపుతు(డు సం, వి. ఈ పుం. 

నాగ రాజునకు తమ్మా(డు* 

వ, ఆనిన విని నాగరాజానుజుండై న యేలాప్పుతుం డిట్లనియె. 
ఆది. 2-188 

ఏలించు దే. స. కి, 

పరిపాలింప( జేయు. 

క. గురుండును నీవును నుదే,శ్వరుడును గడ్డండుం గృపుండు సౌబ. 

లుండు ననున్,ధర యేలింవంగనున్నా, రరు. [దోణ, త్. 111 

వలిదము కే. వి, 
ఎల్లి దము, 

ఉ పేక నిరసనము. 

క, వాలు(డనీ నమ్మి రిపుతో,నే పిధమున( గలసియేనికి యిదికార్య మె. 

ఆది, 6-118 

ల్లో, ఆతాలవత్కురుతే మూలం బాలః శ[తురుపేతితః, 

గవానేఒగ్నిరి వోత్సృష్టః &ఊ|పం సంజాయశే మహోన్, 
ఆది 1£8.103- 

ఏలినది (౪ ఏలు) 

యజమానురాలు, (పభ్విణి. 

వ. ఇన్నాతిం దక్కటి యెలనా(గ లేలినదానిబో లం బొదవికోని 

యున్న వార్వు (స్ర్రీః 2.185 

ఏలినవాండు వి. (4/ఏలు) 

(పభువు* 

వ. సుళర్శ్మయు నేలినవాని పనిబూని, విరా. 8-131 

ఏలినాత(డు విం ( (ఏలు) 

ఏలిక, రాజు, 

ఉ, ...ఏలినాతండొక చాయ చూపినను దత్సరతం బనిసేయు' 

టొప్పగున్. విరా, 1-185 

ఏలిమాట చే. వి. 

1. స్తుతి వాక్యము పొగ డ్రం 
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సీ, పాలు వంపని యీక యేలిమాటల న,మ్మలుక దీర్చెదరు, . 

ఉదో్యో. 8-6 

చ. కురువతి నిర్జితుండగుటకుం బవనాతగజ యేను బూట పో,టరితన 

మెల్ల( జూపుము కడంగుము నీవని యేలిమూటమై,నరవర ధర్మ 

నూను(డు వినన్ విజయం బొన(౫న్ మఆఅందికిన్. | 

శల్య, లిఎ159 ( మేలుమాట అని పాఠాం) 

“ఏలు దే. న. కి. 

1 (రాజ్యాదికము) పాలించు శాసించు. . 

శే, ఏలు మీళోక మెల్ల నీకేల రాధకొడు కితండను తక్కుప కొడుకు 

గుట్ట, ఉద్యో. 4.59 

ఆ, *.. జనులనేలం గాని "యెన్నండును, నొరుల గొల్చి తిరుగ 
వెరవులేని, యట్టి నీవు, విరా. 1-97 

క జగ మెల్లను నేలంగందగు సముజ్జ్యలత యూహింపన్. 

విశా. 4-258 

ఆ, దీని పాలు (దావి మానవుల్ పదియు వే, లేండ్లు జరయు రుజయు 

చెఅుగ కమర్క భావమున సుఖంబు జీవింతురౌు దీని, నేలయగనిన 

'వా(డ యెందు పెద్ద. (స్వామ్యమున నుంచుకొను) ఆది, 4-158 

లిం పరిగహించు, చేకొను, 

లే. అనితంబిని మక్కువ ననంగివెనంగి, యింపు పొంపిరి నోవ నన్నేలి 
కొన।,గం దలంచి పొందిన నది జన్మ ఫలముగాదె విరా, 2.86 

(పఏపలుజాభర్తగా. 7_కొను) 

క, ఆని వార్షోత్కర్షంబున, మనమలర(గ6 బల్కి మత్స్య మనుజాదీళుం, 

డనిలసుతు నేల. (ఏలు= సేవకునిగా. గ్రెకొను) విరా. 1-897 

కొం, ఉత్తమ కన్యాజనులకు, నృ_త్తము గఅపంగ నాకు నేర్చు గలదు 

తృద్వ్భృ _త్తమునకు నన్నేలుము, చిత్తమునకు నెక్క( బనులు సేసెద 

నందున్, (ఏలు= సేవకునిగా గైకొను) విరా. 1-88 

-చ+ మనమున నూటిడిబ్లు మనుమానము మానుము నన్నునేలు మే, 

పనులు నుదా_త్తనాగరికభంగుల వీమది కక్కు_నట్టు నేర్పును 
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భయభక్తులున్ మెజయ రూషుగంకేసెద. విరా. 1-828 

(ఏలు = చేనకురాలుగా( గైకొను) 

శీ, నేవచేయించుకొను, పనిగొను 

' ఆ, పను గట్ట వాలు దాన నాకెవరు. గడుపు కూడు వెట్టి క ట్ట6జీర, 

యిచ్చి సాకతమున 'నేలుదు రట్టివా,రలకు( బనులుసేసి మెలంగు 

బు ద్ధి విరా, 1-298 

4. పోషించు, 

తే. భార్యయును చాను బుతుఆ( బంచికొన్న, వాడు పసుల బెక్కి టి 

నసేలువాండు కపట, కృత్యముల ముచ్చిమిని శిల్పకృతుల [బదుకు 

వార్ము పం క్రిదూషకు లండు పౌర వేందద. అను, 8-175 

ఏలుకొను డే. స, (కి, (ఇపలు) 
లోంబజణచుకొన్ను వశముచేసికొను, 

తే, ఇట్లు నీ వొక్క ళవె నన్ను నేలుకొంట్కిగాక మాటరలింకేటికిం గమల 

వదన, విరా, 2-386 

ఏలుతీపు చే. వి, (వలు) 
పాలింపవలయునను వేరాన, 

వం అవినీతులై న నీ కొడుకులు పుడమియెల్లను చార యేలుతీవుం 

జూచెదరుం ఉదోో, 2-279 

ఏలుదెంచు దే, న. కి. 

జయించు ఆణ(చు. 

సీ శేలిమై నొక్కట లీలం _ోజ్ళుటికెడు వాలుగు సోగల నేలుదెంచి. 

విరా. 2-658 

ఏలొకొ, ఏలొకో, వలొకోన్, ఏలొక్కొ దే, అ. ( ఏల) 

ఎందులకో, 

క. నన్నెటింగి యెజింగి యిట్టనం, జన్నే నీజివ్యా సెక్కు. శకలములై. 

పో,కున్నది యేలకొ, కర్ణం లీంరి2 

చ. ఇది మునికన్య యేని మణి యేళొకొ యీలలితాంగి యందు 
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న్యా వాదయము దద్దయుం దవిలె, ఆది, ఉ-80 

em * కర చణాద్యంగకంబు లేలొకో రత్న, భూవణ (పకరంబు పొందు. 

దొజ(౫...వలొకోచనుబేవు.. ఏలొకో తోడురాదు... ఏలొకో 

పట్టరు. విరా. 1-1£6 

శే, పలొకోయిప్పుడీ వి పునింట నాంర,రవము వీశెంచె ఆది, 6- 2869 

శే. విభుండ వజ్జనుల కిట్లు, లలొకో నన్య చరితంబు లెన్న నీకు, 
టి లు 

కర. 2-111 

మ. ...ఇతం డేలొక్కొ యత్యంతన్నిష్టుర శెర్యోన్నతి నిన్ను. 

చా(క6 దలంపం జోద్యంబు. (దోణ, త-105' 

వీవగించు చే. ఆఅ, (కిం 

రోంతపడు, ఆసవ్యాపడు. 

తే, చందనార్హ కుట్టిమముల. జరణతలము, లొందుటకు నేవగించు' 

నయ్యువిద లిపుడు, నెత్తురుల రెవ మెక్కిన నేల బొరలు-చచున్న 

వారేమి నెప్పుడు నుడుకు చేర్మి స్త్రీ, 2-50; శాంతి. 1-363: 

గి. కూడి లోన( దునిసిపడి యున్న (చేల్ వుచ్చి తోయజాతి, యేవ 

గింపక యుచ్చిష్ష మిష లీలం, దగిలి కుడుచుచున్నంత త త్తరుణి( 
ర్తి వ్! తాజా 

జూచి, ॥ ఆది, 7_256- 

2, రోవపడు. 

స్కీ, ఆయ్యలఘు భజుండు, |దోణ ఖీష్ములు తనతోంబాటి యును 

పలుకున కోరం. డచ్చుతార్జునులు తనక్కు నెక్కుడు నా విన్న 

నేవగించు చునుండు. కర్ణం 2_818- 

కీ, తిరస్కరించు, (తోసివై చు, 

మ_త్తకోకిలము $-- ఈ వికర్ణుడు బాలుడయ్యును నేర్పరించి యథా 
విధిన్, దేవ మం[తియపో లె ధర్మువుందెల్బె నీతని బుద్ది బు, రేవ 

గింపక చేకొనుండు. నభా. 2=286 

వీవపడు చే. అ, కి. 

రోత(చెందు, అసహ్యాంచు, 
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ఆ, కిల్ళివంబు గోళక్ళనూూ| తముల కేవ,పడుట, అను, శి=శీ2 

కం నీవు బతిమాలి కొడుకుల, చావునకును జీటునకును జాలక యిమ్మె, 

వావిడిచి యజచినం గడు, నేవపడరె జనులు నిన్ను నేమననేర్తున్ . 

ఉదోగై. 2-818. 

ఏవము వి. 

జుగుప్ప, రో6ంత. 

చ, అధిపు మటంది సింవాబలు( డప్పకు (మొక్క(గ వచ్చి ,*.మాన. 

ధన విహీనత౦ జెనకినం గడునేవము వుట్టి యయ్యుడన్ * 
విరా. 2=1/0: 

వీణ, 
1. నీచ మైనది, నికృవ్ణమై నడి. 

చ. ... చేరు కంకు. డే,వవుంగొలువై న వాకు నిలువన్ మదిగొల్పదుం 

నిరా. 1=కే0'్' 

2. రోంత గలిగించునది, అనసహ్యామైనదిం 

క. నాయున్నకాము దలంపవ, యీ యొడ కీ చీర యిట్రి యేవవుల. 

బందం జోయక్న మదన వికృతిం, జేయుననుట యొంతశయును 

నిషిద్ధము కాదే, విరా. 2.49; విరా. 8-50 

తే. పయతులై పుట్టి యేవంవు( బనుల( గడువు, (బోచికొను. 

వా రవాంశారమునకు గర్వ, మాన మద దంథముల( దొల్లి 

మాన్యజనులం, బరిభవించిన తుచ్చులు పద్మానయన. అను, వ్.1 06. 

వవల దే. వి. జా. అనౌ, ఎవ్వల (ఏ--వలను) 
ప్మ్పక్క; ఏవైపు, 

క. +. మీరలందలు, నేవల. జూచిన కిఖండికెదురుం డెపుడున్. 

థీష్మం కేఎం కై 

ఎవ్వ(డు. 

రా ఏవా డమ్మెయి! "జెప్పిన, నావసుధాదిపుండు దాని ననుమోదిం. 

చున్, శాంతి, 4-34}. 

94) 
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పెవురు కె. సర్వ. ఏగురు 

అయిదుగురు. 

క. మనమొక యేవుర మీ యం,గనయుం దో నరుగుచేరణా 

నెయ్య(డ భో,యిన నెజుంగ కుండుదురె విరా. 1-59 

చీష్ట సం. ఏ. బు. పుం. 

యజ్ఞమునందలి యొకానొక బుత్విక్కు స్థానము. 

వ. ==. వరల పుత్ర శిష్య గణంబులు [కమంబున మై [శావరు 

ణుండును.. = పతిస్థాతయు, నేష్టయ, నున్నేతయు, ను బవాంి 

ణ్య్బండును గా, నభా. 1.293 

ఏసి కే, అవ్య. 

1. వంతున, 

తె, అందు మూడేసి బుతువుల కయన నామం బగు. 

శాంతి, 5-41; |దోణ, 8.78 

2. పరిమాణమును చెలుపును. 

మ, తల(వపం గూడునె యింతలేసి దొర రీడై న్యంబు చుట్టంబులుం, 

"జెలులుం దెట్ట "రె ఉదో్య, 8-98 

యు 

ఒకానొక యకరము. 

(తత్స మేతర పదముల యందు( బెక్కు తాపుల “ఐ' కారము “ఆయి 

గాను “అయి” 'ఐ' గాను వికల్పముగా మాటును.) 
ఎదు విరా, 2-2 అయిదు-ఉద్యో. 1-877 
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౩కొను - విరా. 1-114; కయికోను - విరా. 2-12 

వైచీళ - విరా, 1-211; పయిచీర* శల్య- 2-874 

కి అవ్య. అయి, 

1. ఆగు ధాతువు యొక్క క్వార్ధక రూపము. 

క, నిర్భర విధ్వంన దశా, విర్భావము బెచ్చికొనుట వెరనై_యున్నే. 
విరా 1-822 

వ. అర్జునుండును బీతుండై . విరా, ఠ=96 

వ, [కోధాయ త్తచిత్తులై యున్నం గనుంగొని ఉద్యో 4-202 

బీ. చతుర్ధీ విభ్నక్త్యర్థములగు, “కి, “కలు చివరగల పదములకు అను 
(పయు_క్రమగును, (సూ. ఆ. ని) 

గీ, నేను వారలందటును మజచ్చునట్టు సేయుదు నరునకునై కుమార, 
(నరునకువై = నరుని నిమిత్తము.) దోణ. 6-260 

ఆ ధాత నిన్ను నేమి ధర్మంబు నడవుట,ై నృజించె దాని నాచరించి, 
యుండు నీవు నీకయొడయుండవే ధాతృ,నోదిత (పవర్తనుండవు 
గార, (నడపుట వై = సడవు నిమి _త్తము) శాంలీ, 1.209 

విరాటుడు పిల్వ౧బంచె న_ర్రనమునకై_. విరా, 1-248 

ఆతనికై_ వగ వేటికి. (శ్రీః 2.85 

ఉత్తమగతిక౩ తార చనుదేర విశసించుచు శాంతిం 1-241 

శీ తనంతట తాను, స్వయముగా. 

క, దుర్శరవగు నిను గర్కటి, గర్భము ధరియిం చునట్టు గైకొని 

నాకె, నిర్భర విధ్వంనద శ్వావి ర్భావము చెచ్చికొనుట వెరవై. 

యున్నేం వీరా. 1.822 

(నాకై = చాయంతట నేను-స్వయముగా 

క, ఏన్నై మేల్కొను నంతకు, భూనాయకవర్య నన్ను బోధింపకుండి. 
(వఏనై. = నాయంతట నేను) ఆను. 2.801 

అందవము సం. విణ. (అ, ఈ, అ.) 

చం[దునకు సంబంధించినది, 
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ఉ, గుమ్మడిపువ్వు( కెనియయు( గూవము నై_ందవరేఖ కాంతియుం, 
జు మృరయంగం గర్భఫల శోభన సంవద, శాంత, 5.128: 

ఇందవాతపము సం. వి. ఆ. పుం. 

చం (దుని కాంలిం 

థి త్త న ల న సీ, 44. వరమ ధరగా = ఆ - మన్న రేం దునందు వా పూర్ణతర శర, 

రై_ంద వాత పంబున దు (బీతి, నమమకా సమ _న్త జనుల చిత్తంబు. 

లా,నంద రనభరంబు నొంద6 చాల్చె. ఆది. 0.82. 

ఐందము సం, విణ. (అ, ఈ. అ.) 

ఇం్యదునకు సంబంధించీనది, 

వ, నివాత కవచు లనియెడు దై తేయుల మాతవీ సారథికంబగు.. 

నై_ం|దన్యందనం బెక్కి యొక్కండన మూండు కోట్ల నిర్జించితి. 

విరా, 4-149 

వీ. అ. పుం 

జ్యేషానక తము 

సీ. 4+ ఐం ద మన( _జభుత్వము వెంవు ఆను. 8-169 

ఐం,దాస్ర్రము సం. వి, అ. న. 

జ్ర (దు(డు అధి వేవత గా (గల య్యస్త్రము. 

(ఆర్జునుడు) ఐం|చ్యా(న్ర్రంబు |పయోగించిన నది నానా[పకార 

(కూర శరకలాప రూవంబునం గవిసి కారవనైన్యంబు నొప్పింవ, 

భీష్మ. 2-164 
ఐకాక. దే. అవ్య. 

అయికాక, అగుట చేతగాని (కేక పోయినచో ఆని భావము) 

మ. భవచాజ్ఞా దృధ బంధ సంయమిశశుంభద్వేగ మై కాక నా డవలీ 

లన్ మనయర్జునద్విపము కౌరవ్యాంబుజ | శేణి. జి,క్కు.వడం 

"జేయ బెం విరా. 1-56 

ఇక్యము సం. ఏ. అ. న. 

ఏక మగుట్క ఒక్కటి యగుట. 

చ= నే బరువడి, 'దెల్బ్చి యైక్యపరిళావ నీరూఢముగాంగం జేసి 
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నన్. శల్ల, 8-945 

తే. వన నీవను నై క్యంఖు శెజుకవొడనముం, గాత గమనాగ మనములు 

(గాంగిపోవ. శాంలి. 4-243; 78 65.110 

శఅుతిహానసికు.డు సం, వి ఆం, పుం, 

శ్రితివానము (పూర్వచరి| తము) కెలినినవాండు, 

సీ. ఐతివోసికు లితివోస మనియు, _ ఆది, 1-81 

శిదు దే. నర్వ, జొ, 

1, అయిదు, నాలుగును ఒకటియును గలసిన సంఖన్ధి. 

శ. కునుమకాణుని వాణముల్ గూడ నై_దు, గరి నేరిమి వాటించి 

కరువు గట్టి,పోని చేసి చైతన సంపుటము. దిగ ఘటించిరో 
కాక యిట్టి. జేడియలు గల, విరా. 2-27 

క. 'నూతు( బదింటను వైదిట, నాతని యంగంబు నొంచి. 

విరా. 5-17 

శ. “యే యజామహే-అము నై దదరముల్లు న్లల మం| తము, 
ul 

గీ. నాలుగింటను వెండియ నాలుగింట, రెంట నై దింట మజియును 

శెంట వేల్చి, యజ్ఞ శీలు శారాధించునట్లి విష్ణు డిక్ల్షదాయి [వన 
చ బల" ్జణ౫ టబ 

న్నుండయ్యెడును నాకు. శాంతి. 4.9222 

వివథమున.3ై చూ-శాలుగు 

శి, కామము, [కోధము, భయము, నిద, లోభము. 
శ 

లే, అనఘ విను కామమును గోధమును భయతబు నిిదయును 
లోథమును జాల నిందితములు, యోగిజనులకు(. గావున నుడుగ 

వలయు, వీని నై దింటి నచలోనధాన వృత్తి. శాంతి. 5-116 

శ, జ్ఞానేం దియములు, 1) [శో[తము (బెవి) 2) త్వక్కు (చర్మము) 
కి) చతపు (కన్ను) 4 జివ్వా (వాలుకు) ర్. _ఘాణము (ముక్కు). 

"లే, ఇం| దియములతో నొక్కటి యేని( బట్టు, వడక వేతలిన నాగంటీ( 

దిజ్ఞగాలు, నట్టు గావున మనను మున్నాంగి వినికి, యాదియగు 

వైధుం గ్రనుమున నాగవలయ, శాంతి. 5-119 
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ఐన వణ. 

అనుధాతువు యొక్క భూతార్థక విశేషణము. ఆయిన. 

న, నిశ్శ్ళంకంజై న య౦శఃకరణంబుళోేడ. విరా. 1-178 

వం జీర్ణ ంబులై న వస్త్రంబులు విడిచి, ఖీష్మం 1.196: 

ఆ, ఉచితమైన పాలు, పంచియిండు. ఉద్యో. 2.26: 

అవ్య. (దు. 

ఆగుధాతుపు యొక్క చేదర్థక రూపము, 

1. అయిన యెడల. 

లే =. ఆ ద్దేవి యెదురుచూచు, అలుగుందడ వై న మగుడ( బోనలయు. 

నవివ, విరా, 2-120 

సీ = ం ంచక్కటితోడి కయ్య మైన, లీల మిమ్మందటి నేల పాలుగ( 

వేయవే. - శల్య. 2.820 

డ్డ ఆయినప్పటికిని 

తే. ...భవదీయ దేవామునకు, నింత వెలయన వచ్చునే యేరికైన. 

- ఆను, 2-215 

వ, తీరునకుం. జొచ్చియన్న చారి నైనం గాచికొనునొకో యని 

యూహిొంచుచు, (దో, 4.1566 

క, తానైన నపుడు వ్యకుం, డై నీరిపథంబు విడిచె నక పైట పకి 

మమ్మైనను. జక్క్టాని తెరువునం బూని నడపుడను చు నిపుడు బుద్దులు 

నెచ్పెన్.. ఉదోో. 1. Bit 

(శావై న జా అాను మా|తము) (మమ్మైనను = మమ్ముుమా[తము.) 

కీ? కాని=వని (వికల్పమును 'దెలుపును.) 

ఉ. ... జనంబు లిట్టియం,దళ్కట ఖీమ.ండ్రైన మన యర్జును( డ్రై నను 
మాది వుుతులం, దొక్కరుండైన నీ పగటి నుక్కడగింపరె 
యొక్క వేల్మికిన్. ౨. ఉద్యో. 1-287 

ఆ పరము కరుణనై న బంధు భావంబున నైన భుజబలంబు నతిశయ 

మున, వైన నెల్లళంగి నర్జును రతింప( బోవందగు మవోను భావ 
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నీకు. దో. 8-286. 

కే, అన్నమున _ దుగ్ధ్గమున( బండ్లనైన మూల,కోటివై నను దగు, 

పారు నీటనైన, నిత్యమును జేయునది పితృళ్ళత్య మోపి, నైళ్వ. 

దేవ మవళ్య నిర్యావ్యా మనఘ, ఆను, 8-887 

(ఇచ్చట పూర్వవూర్వము |పాథాన్యము గల వికల్బ్పము. 

4. వూర్యో_త్తర కార్యములకు( గల విరుద్ధ భావమును చెలుపును, 

శ. ఆధిక్యమును దెలుపును. 

ఉ. వారు మవోబలుల్ వారియు వారికి. (బాపు గలండు 'వారలం్క, 

బోర జయింప రోమియును బుద్ధి నెలుంగుదు నైనం గెరవ్వ 

ఇజ్యూరమణుండు నేయు తగు మన్ననలెల్ల( దలంచి చూబినన్్ 

భూరి వివేః యే విడిచిపోవుట ధర్మ మె వీరకర్మమే, ఖీన్మ. $- 446 

కం తను( చాన చెప్పికొను ట్కొవుని పనియగు నైనం దండి పరిభవ 

మునకుం, గనలు గదిరి యిక్లంటిన్సి విను మేనేమనిన నేమి వృథవో' 

దధిపా. (దోణ, ర్. 840. 

వ. ఇట్టి సంబంధ మెవ్వరికి. బడయనగు.. 

క. విను మైనను సాపత్న్యం,ఐను దోషము కలదు 
ఆది, &-183; 189 

క. ఉక్కటి నురవతిక్రైనన్కు _మొక్కము నృపధర్య్ణమూంది మొన 

తల( బడినన్ , మిక్కిలి "పేరును నిట దివి, నక్కజముగ,. బెంపు6 

బడయనగుట నుపేం దాం ఉద్యో. 8-860 

క, గురు ప్యుతుడు తేజోనిధ్రి సురానురులకై న( బేజిచూడన రిది,. 
విరా. 6-8 

6, పాన్యమును దెల్నును. 

ఆ. మళ్ళ్యజనపాలపు[త యే, నట్టిదై నం బనుతునయ్య నిన్ను. 
విరా, 41 11, 

7. నిర్భారణము లేమిని చెల్పును. (ఈ యర్థమున "ప", ఎవ(డు ఎవతె). 

మొదలగు వానితో సంబంధించి యుండును, 

ఉ. నేడు పోరికిం, గవ్వడి రాకయుంఢ. దొల(గం గొని పోవగ౪ 
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జాలు వారి న్కీవెవ్వరి వైనం బంపుముం (దోణ. 1.881 

క. తాన సుతుండగుట తెలియం, గానగు మును లాత్య వీర్యకలనం 

జెచ్చో, నైనం కేయంగ ముని ఖా,వానూనత బుళ్యళ్ళంగు. డా 

దిగ( గనుటన్. శాంతి. 5-505 

శురావణము సం. వి, అ, పుం. 

ఐరావతము. ఇం|దుని యేనుగు, 

ఊఉ. +..బ్క రావణ దంతి నెక్కి యమరావతికిం జని యిందు డా 

శచీ దేరియు దాను మోదమునం దేల. ఉద్యో 1-206 

ఇంరావతము సం. వీ. ఆ. పుం. 
1. ఐరావణము, కం దుని యేనుంగు. 

వ, ఇ90[గ౦' డై డె రావ శారూఢుం_డై లీలం కు! రై ఏ౧ళలోకంబును జరించు 

చుండి, 1 శాంతీ. 4-422 

వ దిగ్గజము, తూర్పు దిక్కున నుండు ఏనుగు. 

వః, ఐరావత సు పతీశంబు లను దిగ్గ జంబు లయ్యగి ఎభపుమీందం 

బలి తెంచిన ఆర, 5-207 

'ఇరావత వర్గము సం. వి. ఆ. వుం. నే 

ఉత్తర సముద్రమునకు శృంగ వ వంతంబునకు మధ్యగల భూభాగము. 

వ ఉత్తర సము |దంబు' శృంగవంతంబు మధ్యమం లై "బె రావత వక్షం 

బన నొప్పు, రీవ్మ 1.85 

అురావతుండు సం, ఏ. అం పుం. _ 

1. శక్షకుని కొడుకును లెంచినవా/డు, తవకుని తమ్ముండు. 
వ ఇట్టి యెడ? గతకు నపత్యరిబై_ తతోదరుండగు నై శావతుండు' 

చెనిచి యృువత్రాలింవ్ర శ్లుల్ణసిల్సిన యళ్యవేనాఖిధానుండగు నాగ 
కుమారుండు. కర్ణ 8-316 

శే నాగరాజు వ. 

వు కుండలంబులు గొనిపోయిన 'భుజంగం వై రావళావగ్యం బనిన 

విని యమస్గనిశిమ్యుంచు. ౨ - “౪ = అళ్వ. 3-106 



'ఇక్వడ్యము 1401 

ఐరావతి సం, వి, ఈ, స్తీ 

ఓక నది, పంజాబు నందలి రావి యనునది (సూ, ఆం ని.) 

కీ, కాళింది నరగాద 56 చెన్న యెరావశి యన(గ [దిసిద్ద ౦జు- అయిన 

నదులు, సభాం 1-71 

కిలుడు సం, వి, అ. సుం. 

పురూరవు(డు, వై నన్వత మనువు రూతు న కలకును చం్యదపుళ్తు 

డైన బుధునకును బుట్టి; నాడు. 

ఇని శార్గురు కొడుకులు గలరు. ఇతని వంశీయులు “ఐలులు ఆని 

విలువంబడిరి, 

వ. తొల్లి యైలుండను పురూరవుండు వసుధ విప క్ష్యత్రియులం 

"దె వారని ధనంబై యుండునని వోయుదేవు నడీగిన 

శాంతీ, 2.302 

.కులులు సం. ని. బహు. ఇ 

కౌరవులు, పొండవులు (ఇలా పోసు న పురూరవుని వంశమువారు, 
చూ ఐలు(డు,) 

క, వీ రైలులుం జౌరవులును, భారతులును గెరపులును జాండపులు 

నవన్, వీరులయి వర(గిరి ఆది. 4.118 

అశ్వర్యము సం. వి, ఈ న oR 

kha నవిపద * . 

తే. ఆయు BFS కీర్రుల నపవార్తించు, పరనతీ సంగమము. 

విరా. 2.69; శాంతి. 6.404 

లి, (పతీస్థం . 

ము పర్లు సైన్యంబుల ముట్టి గెల్చి యెలమిన్ గోవర్గముం దెచ్చె 

ను, తరు చావోబల ₹ార్య సారము లుదా త్తంబుల్ గదే యెందు 

నె,వ్వరు నెక్సాలము నిట్లు చేసిర కుల్ల శ్వర్యం బవార్యంబుగన్, 

విరా 6.247 

కి, శక్తి, సామగ్గము, సరా|కమము. 
కో థి 

మ 4 చృటులాన్మదీయ విశిఖాగ్ని జ్యాలలం చాహుతుల్ , వరుసం 



1498 ఐపీ.కము.:: 

జెట్టుదు ధార రాస్ట్రతతి చె శ్యర్యం బవార్యుంబుగన్ . మ 

ఉద్దోర్టి, 2-801. 
బఐషీకము సం. ap ఆతు నం 

సంన్మ్భత భారతను నందలి సౌప్తిక పర్యమందలి ఆవాంతర పర్వము, 

వ, సౌప్తిక పర్వం, వై షీకంబు = అను శత పర్వంబులు గలిగి, 

ఆది. 1.82 

ఇహికము సం. విణ. (అ. ఈ. ఆ.) 

ఇవాలోక సంబంధ మైనది, 

వ, ఎయక్టది యాచరించి వురుషుం డైహిశాముష్మిక సుఖంబులల-- 

బొందు, శాంతి. 3-48: 

త్తి ఆవ్య. క్రీ 

1, (పశ్నార్ధకము, 

చ, (ఆశ్వ శ్రామ దుఠో్యోధనునిళో) ++. వారికల్మి నారథికు దోర్చుల్యా , 

లీల నడంగిపోరి, యచ్చలమొ ఫలంబొ యింళయిన సంధి యొ 

ర్చుట మేలు వారితోన్, ం కర్మ. 8.260 

క, పవ నకును నీకును వాంధవము గలదొ యత(డు నిన్ను దయ* 
రశింపన్ , సవినయ వృత్తి తిని 'ిలికితో, చెవులకు నింవపెసంగ నిజము 

నెప్పుము వాకున్. శాంతి. 3.884. 

ఉ. నంరియమేల సర్వగుణ సంపదం' జూడ(గ బాహుకుండు భవం. 
దితు(కైన చై సధుం డవశ్వ్యము( చానగు నా నునఠబు వా,నందము( 
భొందుశున్నది ఘనంబుగ వా(డిట వచ్చు వా(డొ యే. నందులళేగు. 

దాననొ రయంబున చాతని నిశ్చయింవ(గన్. 

“2 న లో ఆర. 9802; ఆర, 2-90: 
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వి. సంబేవామును చెలువును, 

క, వివారింప మాన'వాకృతి, సహితంబుగ మహికి నర్ధిం జను దెంచిన 

పృుద్మహితుండొ పామకరుండొా శచీ, గృహ మేధియొ కాక యితండు 

కేవల నరుంజే విరా, 1-215 

క ఈతండు శాలివోతు(డొ, మాతలియో నలు(డొ 'యొరులు 

మానవులు జవో, పేతముగ విట్లు రథవాయ నీతి యెజుంగుదు ల: 

ధారుణీవలయమ. న్, ఆర. 2-171 

తీ. సంభావన (ఊవాను "దెలువును 

క, నిమిషాంతరమున ని ట్ల, శమమున నుర్తులకు నేయ సమకూరునె. 

యు, త్రము డీతండు (వావ్య్మాణ రూపమున సుశేళ్వరు'డొ 
హరుడొ భాను(డొ గుహు(డో, ఆది. 7.184 

4. ఆళ్చర్యమును 'దెలుపును. 

ఫొ తల(కక మును సౌగంధికృమలు గొని యిప్పుడును దర్పమున 

నిందుల పు,వ్యులుగొని మణిమ( త్పభ్ళతుల(, బలువుర వధీయించె' 

నెట్టి వలియుడొ యనుచున్, ఆర, 4-25- 

“శ్. నిశ్చయమును చెల్పును. 
ఉ. ... లఘుసారు లధీరు లసావానుల్ నిరు,త్ప్చావులు [దోవులై. 

యెదిరి చత్తురొ మందురొ మాన వేళ్వరా, ఆది, 8-46 

(చత్తురు = చచ్చెదరు) 

6, ఆనాదరమును దెలుపును. . 

ఆ. వరదు(డ్రైన యూళు వరమున నిది యొక్క, వదరు పుై నెట్టి 

"వరమొ యనుచు, దాన్. బాలవై వం గానున్న నాశకాళ, వాణి: 

యిట్లు లనీయె వనునుతీశళ, ఆర, F-6 

7. కాళ్వర్థక మ. 

ఉ. ౬ లఘుసారు లధీరు లసావాసుల్ నిర్కుళ్సాహులు (దోవ లెకీ- 

'యెదిరి చత్తురొ మందురొ మాన వేశ్యరా, ఆది, 6.46 

(మందురొ == మనరు= బదుకరు అని యర్థము) 



1500 ఒంటమిి 

శింటమి దే. వి, (౪ బంటు) 

వగ, వై రము, 

క, ఒంటమిని లేని యొుంటర, మిటకవములు వబుకుటుచిత మే యర్థ 

రథుండ్క(టి నను నేమి తక్కువ, గంటి చెపుమ దీని నీవు గన్నది 
గలదే, ఉధ్యో 4.987 

ళో పిశామవా యథేష్టం నూహ్ వాకృర్తై రుఫకృంత సి 

అనాగసం నచా చ్యేషా దేవమెవ పదేవదే, నం భా. ఉదో్యోం 167-11 

ఊఉంటరమింటరములు దే, ఏ. ఐ, 

ఎక్కువ తక్కువ మాటలు, పరుషవచనములు, 

చూ. ఒంటమి. . ఉద్యో. 4-287 

మంటి చే. వీణ, (ఇఒండు) 

ఒంటరి, తోడు లేనివాడు, ఏకాకి. 

చ. అసమున మీదెటుంగక మవో[గవా వృత్తిం గడంగి ఛెచ్చెరం 

బసులకు( గూయిగా[ ఇజనియెల అావడు కౌరపేేన యేడ 

యొంంటటి సనుటయేడ. . : విరా. క_284 

చ, ఇది గడు ముద్ద రాలు వనులేమియు( జేయ (గ చేర 'దెంతయున్, 

మృదు .వొక కీఢుప్తాటునక్తు మేకొనంజ్రాఐ దుదాత్తచిత్త యొం,టి 

. దిరుగు దాని కో ర్యటు, "ys వరాం 1-108 

విణ. 

ఏకాకిత్యము, ఒంటరితనము తోడు లేమి, 

క ఒంటిమెయిం చాశ నా ము,క్కంటికి వళమగు'నె కన గాండీవుల 
కర్ణ. 8.85 

వ. ఎల్లివారిం గలయంగముంగొని కోమంబున నొంటిమె! జనురెండని 

నియోగించి యతండు, విరా, 1.184 

ంటికంబము ఏ. 

ఆవిచ్యా రూసమైశ స్తంభము, అవిద్య యొక్క ఆధారము చేతనే రీ 
తము నిల్చుటచేత అపిర్య శరేకముము ఇంటిక్ టక్కళేు _న్తంభము గా 

"జెప్ప (బడినది. i న. 



క. పను వేదు అగుడు పాని నీవ్వేదు , పట్ట 6 జదురుగల దె శాంతీ 

దొఅు(గి, యొంటికంబ మొప్ప నింటి వాకళులు దొ,మ్మిదియు 

నెఆజయ మూసీ నిదురువోదు. శౌంతీ. 4-17 

ఒంటికింజూచు చే, అ. కిం 

వేటీొక విధమునకు( బూనుకోను 

క ఏచి చలంబున నోంటికిం, జూచిన నప్పటికి మనకు( జూడం గార్యం,. 

'బేచందమునం 'దెజట(గగు, నా చాలుట కోర్వువలయు నది యట్లుం 

జెన్, విరా 3-110. 

ఒంటివడు దే. అ. కి. (జండు) 

వకాకియగ్కు సహాయము లేనివా(డగు. 

'తే. _.. అఖిమమ్యు వీరుని నతని తమ్ము గుజ్జలను గర్జు నాజుడిం 

గోలు పోయి యొంటి వడితి మనియు( గడు నుమ్మలంపు మాట. 

లాడుదు ర్పురిజనుల్ నులు6గు చుండ, ఆ. 216 

ఒండను దే. స, క్రీం (౪ ఒండు) 

le నిందించు, 

ఉ. పాండవ పక్షపాతమున( బల్కు-దు నోరీకి వచ్చినట్లు న్కిన్నాండన 

రామీణజేసీ యిది ₹మొప్పునె. విరా *ఉ=-900 

శీ వేటు మాట పలుకు. 

చ, +. మనం, బనవరశానురాగముగ నంగజశేశి భజింపు మింక 

నొం్కడని యెడ నేసితేని కునుమాసన్తు)(డు నెపండు నన్ను బావ కాం 

ఆర. 5-201 

ఒండు సర్వ. జొ (బహు) ఒండులు, ఒండ్లు 

1, ఇతరుండు (ఈ మవాదర్థమున బహువచనమునందే (ప్రయోగములు. 

గన్పించుచున్నమవి.) 

చ. విరటు(డు దక్షిణంబునకు వీరుల సారథులన్ నిజాజిక్షై, పురింగల 

వారిశెల్లి(గొని పోయిన నొండులు లేమి(జేసి యు,తరు( డిట వచ్చు. 

చుండి యరదంబు దగం గడపంగ నెవ్యరుం, దొరకొనకున్న చా 

నీతనీ( దోడ్కొని పచ్చినవాండు సూడగన్. విరో, 477 
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చం . లేగ నొండులం గొలువంగా వర వె మ్మైయి6గల్లు నక్క టొ. 

ఏరా. 1-108 

'వ, ఇట్లు సృజియించి యవ్విరించి యతని (దతుని) నాలోకించి [పజల 

నృజియింపుమని పంచిన నతండు వెద్దవా రొండ్లు లేరై రేనియు 

సృజియించెద ననిన నప్పరమేష్టి.. .వెద్ద లెవ్వరునులేరు సృజియిం 

తువు గాక యనవుడు, సౌప్తి, 2-112; ఉద్యో. 1-278 
ల ఇత గము, అన్యము. 

“ఉ, (కర్దు(డు కుంతితో) నీ పలు కెంతవోలినశు నిర్దయమిట్లిద కాని 
OC ta లు 

యొండులే, డీపనిమీంది భారమున నీవిట వచ్చితిగాన పొండవుల్ , 

చీపడిరేనిం జంప నఅ సేయక చెప్పెద సవ్యసాచిపై (, గోపము 
ఇద్ద వా(డు సమకూరిన బిట్ట అ( జంవుదుంజుమీ, ఉద్యో, 4-668 

“క్క యోగంబు( దపంబు. బరి, త్యాగంబును గాక  యొండులగునె 

పీతంబుల్ , రాగము నరి దుఃఖంబును, చా్యగ ము( బో లడి 

సుఖంబు నరయం గలవే, భాంతి. 5-లిం6 

కే... నంశయిత సంవేదనంబు, మనసు కృత్యంబ యిక్కార్యము 

నకు నొండ్లు, సొరవు, ఆళ్య, 2-29; శాంతి. 6-168 

“క, ఈ వ్యాధి యొంట దీఅదు, దిప్యౌపషధ యుక్తమైన దివిజ వనం 
బున్, వావ్యాళన భతింపు మ,;వివ్యాధిశమంబు చాన నగు నీ కని 
నన్, ఆది. 6-248 

ఊఉ, = మీ రొండు విధంబు సేయు టిడి యు కమె (బహ్మానియు శి 

యుండ(గ న్, ఆది. 2-87, ఆది, 4.85 

సీ భూనుర (పవరులు భూత బలుల్ దెచ్చి, పెట్టు నీవారాన్న పిండ 

తతులు - లే = గడంగి భతీంప నొక్కటం గలసి యాడుచున్న 

యెలుకలు బిల్లులు నొండు సహజ్యవైరి వర్గంబులయు సవావాస 

మపుడు, సూచి మునిశ క్రి కంతయు£ జోద్యమంది. ఆది, 4-28 

(ఒండు = ఓక్కట ఆని యర్థము) 

పలి ఒకటి. 

_ వ. **-అప్పదాతి వగ్గంబులు దివియలు "దెచ్చిన నద్ధరణీవరుండు రథం 
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బునకై దును గరికి మూడును దురంగంబున కొండును నియతం 

బుగా€ బట్టించి, | (దోణ 5. 144 

కం విను జీవముతో నన్ను౦, జననిచ్చుట యొండుదక్క సమరంబువ 

గోరిన యరి నీ కొనాద నిం,తన చెడియెనె యకట యన్న 

నముశ్రల కూర్ముల్ , శల్య 2-110 

4. పతి వచనము... 

ఆ. ...అత(డు వే/(జెడుంగానకు, నేగుచుండి మనల నిప్పుడింత, 

సూడవలదె యొండులాడక యసప్పని, నలుపు టొవ్పు బావుశాలి 

సీకుం ఆ|ళ. కేజే పే! 

క, అనిన విని యొండు పలుకక, దనుజాధీశ్వరుండు వోయె దజీణ 

దశకుం జనియె నుదజ్బుఖు(డై దివి, కనిమిష నాథుడు గార 

వాన్వయముఖ్యా. 08. 4-410 

-ఒండుమెయి, ఒండుమె చే. 

చేలు విధము మణి ఇయొకరీతి. 

తే. వినుము నృవస త్త్వమును రజన్సును దమన్సు, ననంగ గుణములు 

ముప్పిరి గొనుచు నాత్మ(,జుట్టుకొను నొండు మెయిచెగ విట్టల 

ముగ, నొలయు వై రాగ్యమను కొడవలిన కాని. శాంతి. 4.162 

7. దేవా నాలవజాతి వా(డ నిను నర్థిం గొల్వంగా వచ్చితిన్ , సేవా 

దతత యొండుమై నెలు(గ నీ చిత్తంబునన్ మెచ్చునుప్తై వండం 
గడు నేర్తు. . విరా, 1-218 

మండె అవ్య. (దు. 

పవాంతరమును చెల్పును, 

వ. ,*=కిది మనము మోవాంజునం గానమి నొండె వారు లోభంబున 

వచ్చుట నొండె నగు, విరా. 4-185 

సీ, ,.గు_ప్ప నివాసమొండె, మాడువు మీ(దొండె మాటులేని 

యరణ్య, తలమొండె మంత విధానమునకు న ర్ల ముల్, 

ఆ క, 1-58 

వ ఎడ సేయక [దుపదుండు పాండవులను విడుచునట్టుగా 'భేదింత 
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మొండవలను గల వారలం ఐలచి కౌంతేయ మా దేయులను 

దములో విర _కులగున ట్లుగా6 "జేయింత మొంజ నతిలలిత [పమదా 

జనంబుల' (బ ల్యేకంబ యేపురకుం [(బయోగించి (చౌపదివలన 

విరక్తిణుట్టింళ మొండె నేవురకు నొక్కతియు యాలగుట 
కష్షంబు, ఆది రీ=22ి 

సీ ఆయంబునందు నాల్లవ భాగ మొండె మూడవ భాగమొండె 

నందర్భ మొండె(,గాని మిక్కిలి "సేయ.(గా దువయం౭బు, 

నభా. 1-468 

మండొండ దే. అవ్య. (ఒండు [ ఒండు [ అ) 

1. వరుసగా, యథాక్రముగా, (క్రమక్రమముగా 

సీ గొండివ గుణరవం బొండొండ చెల(గంగ శఠరపరంవర లాకనంచు 

గుప్పం ఉదో్యోం వ్. 144 

శే. అర్జునుండును పర్టన్యు నన్ర్రవ్యృష్టి( బల్లమును మిజ్బునని యేలు 

పటుపరాక్క, యుండ చెతురు వెల్లువ లొండొండ వెరి. నుబ్బి 

భూత బేతాళంబు లోలలాడ, [దోణ, 3-108 

క, పాండవుల విభవమబియాాఖండలు విభవంబుకం6 గడు ముక్కి 

లియె, యొండొండ వెరి(గి దిక్కులు, నిండె( దదీయ (ప్రతాప 

నిర్మల రుచితోన్, నభా, 2-108 

2, తోడో, వెంటనే. 

సీ వెజవక నను జూచె వీడని యెద గలుు,షించివ నొండెండ చెనుట 

చొడమ. 
విరా, 2_38$- 

వ. ...నెత్తురొండొండ పరగి పరశురాము శరీరంబు( జోకిన నతండు 

మేల్కని. శాంచి, 1-22 

వే, ...సముదిత సాల[దసం రానంబు రోదసీ కువారంబు నిండిన 

నొండొండ మట్టలెత్తుకొని నేలమట్ట వియుచు న్యదువం బనులు- 

వెనం దిరిగి మున్ను పివ్వచ్చుండు వచ్చిన జాడం గ కొని 

విశా. 4-265: 

మండొండు దే, నర్భ్య* జా (ఒండు -1- ఒండు) 

" ఆన్మ్యోన్యము, పరస్పరము, 
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సీ, కవట లొండొంటితోం గదియుచు నెడములు, (మింగి (పబ్బంగ 
సొంపు మిగులు దాని. విరా 1-182 

సీ బవుళవదాతి దుర్భర ఖారమడరిన, నురగ కూర్మంబు లొండొం 

టి( బొంద, = విరా, 8-168: 

సీ ధర వీదుండ వై. ధ ర్యార్థ శామంబు లొండొంటి జాధింవకుండ 

నుచిత,కాల విభ క్రముల్ గా జేసి. నభా, 1-25; శాంతి. 2-814 

ఒండొక సర్వ, (ఒండు - ఒక) 

'మరియిక, వేటొకం 

తే. కారచాన్యయ సంజాతులై గారవమున(, బెరి(గిన ట్టి మీ రొండొొక 

నరుని గొలిచి, మనలి వర్తిల్లి మానావమానములక్కు నోర్చి యడ: 

కువతోడన యునికి యరిది విరా, 1-118 

క, మనశేటి రాజ్య మొండొక, జనపదమున శీగి బైవ చర్యా విధి: 

జీవనము నడపికొని యుండుదము. , ఇాంతి. 1-48 

కం దీపంబువలన నొండొక, దీవము పుట్టి ంచినట్లు, ఆది, ఉ-89 

కిండౌకటి సర్వ. (ఒరీడు -- ఒకటి) F క... 

1. ఇతరము, మజియొక్కటి. 

ఉ. నెయ్యము దప్ప నొండొకటి.నీ చెవికసో౫న నాదు పల్కులం 

దియ్యడ సంజయా, . . ఉద్యో, 1-304 

2. వేలు విధము, విపరీత పద్దతి. . 

చ, అని శిశకుపాలు. దొండొకటి నపియముల్ వారి బల్కుచున్న చో; 

నా. 2.68 

ఒండొరండు; ఒండొకండు చె. సర్వం (ఒండు -- ఒకండ్సు 

1, ఇతరుండుం 

ళా, రాధేయుండును దున్నచేనుండును జోరం (బాపుగా( జాండవ్య్క 

[(కోధజ్వాలల నారు నొండొకండు నాకుం దోడె. సీ విక నన్ 

శాధఐ బెట్టకు. ఉదో్యం రోజీ గ్ర్ క్షే 

95) 
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టీ, చేర్చిన మూ/ణశ గూడ నడపింవ(గ గోల్తల సీర. దీ వబా,ణా 

ర్చుల మార్భలంబుల రయంబున నీఆుగం గాల్ప నాజినీ, నేర్చిన 

భంగి వొకడెకండు నేర్చునె (దోణ 1-42 

2, ఇతిరము, మజీయొకటీ (ఈయర్ణ మున జాపవిభ_క్రీకము) 

శే దినము వంధశ్షింబు గాకుండ( దెవిరి యన్న ,పొనదానంబు లోదవిన 

థంగి( జేసి, మణి భుజించుట బోలెడు మహితధర్శ, కార్య 
మొండొక( డెందును గలదె యర్డయ. ఆను. 4-278 

చ, *,.ఉద్దవుండు దా,నలఘు తపం బొనర్చుటకు శై విపినంబున శేగు 

వాడుగా, బలికిన చాని కొండాకండు( బల్క-6డ కృష్ణుడు, 

కాల వేరితన్, మౌన. 1.38 

వ, ఆన్వనిత యవ్వనం బెట్టిదని యడిగిన నమవ్మోద్విజుం డిట్లనియె. 

ఉ. అంతకు( విన్నలున్ చిదక నంతకు( 'బెద్దలు లేవు దుఃఖ మ,త రంత 

ము(కేయ సౌఖ్యమెనలార వొనర్చ(గ నొండెకంటి యం,దంతటి 
చేర్పులేదు. ఆళ్వ- 2.54, 585 

ఒండొకరుడు దే, నర్వ. (ఒండు-- ఒకర్యుడ్లు) 

మ౭లి మొక (డు. 

ఉ, ...మత్స్యర్థూమ్లిళ్ళ, ర్లేవ్వామున్గంద్లు( బేడియన్లం గిర్సడి యుండెనొ 
కాక యీ కురు,వ్యూవాముతోడి కయ్యమున కొండొకరుం డిటు 
లొంటి వచ్చునే, విరా. 4-76 

4. ++. వీరల కాక వీరితో, నొండొకరుండు మార్కొన(గ నోపునె. 
న జే శ గ 9 కష. 2-47 

(ళూరి|శపు( డర్జునునితో) 

ఉ, నీ బెక జూడ నొండొకరునిం దగ మార్కొని పోరుచుండ( జె, 

చేద వినిచకర్మమున కియ్యకొనం దగునే భవాద్భశుండు, 
. (దోణ. 4.269 

_తుండొరుంతు. కే. సర్వః (జండు 1 ఒరుండు) 
వో “ అన్ష్యేన్యము, పరస్పరము. - 

(వథమైక వచచనాంతముగకు మాతము | పయోగము కానంబడద్యు 
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ఉ. ఒండొరు మీటు కోర్కి మెయి నొక్కట భాసల'వారు సొచ్చినన్. 

"విరా. §-166 

ఉ. ఒండొరు మీద సాయకము లొక్క మొగిం బర(గ౧ంతు 'రేపుమై, 

నొండొెరు బాణముల్ నటికి యుర్విపయిన్ నెజయింతు రు[గులై_ 

యొండొరు మేనులన్ శరము లుచ్చిచనన్ నిగిడింతు రిట్టులు'ద్దం 

డత( బోరి రాఆజనిమదంబుల నొండొరు మీజు నాసలన్ 
. [దోణ. 4-218 

వ, ...ఆమ్మవో వీరులు దలపడువార్రై వీరో దేకంబునం జేసి యతి 
లోకంబగు నవష్టంభంబున విజృంభించి యొండొరుల నవలోకించి రట్టి 

యైడ, శల్య. 2-188 

వ. అని యిట్లు గంగా వసువు లాండొరులు సనమయ్హంబు చేసికొని చనిరిం 

ఆది. 4-188 

కొ, ఒండెరులకు రవకులై యుండుదురు. శాంతి, 2-200 

వ. ఉబ్బునందలపడ్డివ 'బెబ్బులుల క్లరణ్ణి నొండొారుల మేనులు నెత్తుట 

జొ త్తిల్లం లేసి. (దోణ, 8.268 

శుండొరువు(డు దే. సర్వ, 

లడొర్యుడు, 
శే, భూశేణువు కతన రా్యత్మిగాక మున్న యొండొరువులం గాననైరి 

వీరా, 3.190 

చ. ఆరదము మీద(మున్ బొలుచునాత(డొ యిప్పటి యాత(డో 

దివాాళరు(డను నందియంబు భుజగంబుల చి త్రములందు( బుట్టి 

'యొం్కడెరువులతోడ వారు కడు నొయ్యన6 విల్క_(. 

శాంతి. 6-608 

క, ఆనిమిషవరు( డివ్విధమున, జనియింపంగ జేసె. బగయ సంగతులై 

వారును 'దెగి యొండొరువులతో,నని జెట్టుగ( జేసి చచ్చ్చిరందలు 
నధిపా. ఆమ, 1-298 

క. ఇరువురు నొండొెరువులం గడు, సురుచిర్గమ్ముగ( జూచి వాండి 

చూడ్కులు దనకున్ ; శరములుగా ( గొనియేనెను, మరు(డయ్యిరు 

వుర మనోభిమాన చ్యుతి గాన్, అది. 4-16 



1608 ఒందించూ 

ఒందించు దే, స, (క్రి. ఒందంజేయు 

1 కలిగించు 

క్క తానును గాంథారియు సెచ్చ్దానిం గార్యంలుగాగ దలంచి పనిచి' 

నన్ దానికి గాదనవలరు, పూని యనుష్టింత మదియ పొగడొం 

దించున్* | స్తౌ్ప్తి. 1.48 

లి, పొందించు, 

సీ, ...వనంతంబు శానుని చాడ్చున€ దగియెడు పాటితో ధరణి 

(పజల,నుచిత వ_ర్రనముల వొందించునది యిది, రాజ ధరగ్రములకు. 

రాజసుమున. శాంతి. 2.178 

క, ఇందుల తాత్పర్యము 'నీ,డెందము నొందించి యతి దృఢీకృత శీలా. 
స్పందితు;ండవగుము తిర్వమె యిందిర నీకడవసించు నిథపురనాధా 

శాంతి. 5617 

వ. నీవ యేల వినాళంబు నొందించికొనియెవపు- ఆను. 1-87 

ఒందు దే. అ. కి. 

కలుగు, ఏర్పడు. 

క, వేగిన గొరవ, నేనలు, వేగమ క్రై నేసి యనికి వెడలెందీ[వో, దోగ్టగత: 

ఫీమ్మని మున్నిడి, సాగరములు మేరదప్పు చందం బొందన్, 
x a థీవర. 2-274 

చ, అనుడు వివణ్ణమైన హృదయంబున గారవమొంద, 

yn మ విరా 1248; _ఆను, 1-25" 

వ, ఆవిలం బప్పురి. బెరచి త్తముల క తాగ్టనంద మొందంగ నం,దిని 

యన్నే టితరంగలం బెనంగుచున్. . ఆది, 8.79 

శ్లో నదీ చేనందినీ నామ సో పురీ 'ముపగూవాశే 

అను మూలమునుబట్టి “నందిని యన్నేటి తఠంగల” అను పాఠమే 

యు క్రముగా నున్నది “ ఆర్టిని మిన్నేటి” అను పాఠాంతరము పొన(గదు. 
ఒక్ క 

లసత్కూల ఘనవల్లి, భన్నిష్టనఖ నూంది . యున్న దాని. 

ఆది, 8.140! 
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“వృ|త్రుడన్ననుర గర్వించి” ఆర. 8-8 వలెనే ఇచ్చట 'ఆన్నేటి 

తరంగలి (గహించునది, 

2. ఒప్పు (ఈ యర్థమున గొన్ని పట్ల వా కాలంశారముగా నువయో 

గింప(బడును) 

సీ, ++.అయ్యయి బంధుల నందు నిందు, నందును నిలుచున ట్లాంద(గ 

నియమించి. ..(చాక్యాలంకారము) మౌన, 198 

సీ. ఆందు బుచీకున కొందంగ జమదగ్నియను మునివు్లై. 
ఆది. 8-70 

ఉ, ...వారల. జంపి తెచ్చి నా, కొందగ వండి పెట్టుము రసోత్కట 

మానవ మాంసఖండముల్ , ఆది, 6-186 

స కి. 
శే, పడయు, పొందు, 

క్ర, మన్నన కుబ్బక యవమతి, దన్నొండిన (నుక్కు(బడక ధరణీళు 

కడన్, మున్నున్నయట్ల మెలంగిన, యన్నరునకు శుభము లొదవు 
నాపద లడ(గున్, విరా. 1-188 

క, ఘృత మర్చిస్సృంపదయయి, ఘృతార్చి రభిధాన మొందెం న 

శాంతి. 6.485; శాంతి. 5-607; స్వః 89 

శీ. తాకు ఆంటు, స్పృశించు. 

శే, పద్మాతు( డవ్విరూపాతునకు ధృ్యరాతలము జామపాణీ శీరంబు 
లొంద, | మొక్కి. నిలుచుండి, [దోణ, 5-406 

క, పద్మప(తంబు నీరంబొందని యట్లు. ఆర, 1-24 

శీ, జనించు, 

ఆ. నకల జీవరాశి సుకృత దుష్కృత ఫల, మెణి(గి నడవుకున్న యిట్టి 
ధర్ము(, .డొంద ళూ[దయోనియందు మాండవ్యుచే, శవ్తు,డ్లైయ 

'దేల నంభవించె, ఆది 4-260 (చూ. 258) 

శ్లో. కిం కృతం కర్ణధ శ్యేణ యేన శాపము వేయివాన్, 

కన్య శాపాచ్చ దివ్మాగైః శూ దయో నావజాయ త, 

సం,ఖా. ఆది. 107-1 
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(రతియందు) కలియు కూడు. 

సీ పఏనవ నాండొంద నింతియు షష్టావామున( బొంద మగవాడు. 

బుట్టు. ఆను. 4.126. 

వ, ...ఆట్లాందిన యయ్యిరువురకునుం [బభవించిన సౌరఖీయీ కులం. 

జబాకమలానను నిస్టేళించినట్టి ద్రై సురాసుర | పముఖ నిఖిల జనం 

బులకు నమస్కార్యంబును . నవళ్యాభాజనంబును నయి 'రాజిల్లుం 

| ఆను, ర్ ర్ి. 

క్, చేరు, 

క, తను గాచి వెనుకవచ్చిన, దనుజ మవోబలము తనదు తను వంది. 
న న్యాతనిచే విదిల్చి రథసం3బున( దన్మండిరము _దుపద వు|తిక 

వెడలెన్, విశ! వీ2126 

ఖలీ. ఊన్కు వూనుం 

_ఊ *.మవోకవిత్వ దీ,తా విధినొంది పద్యమున గద్యములన్ రచియిం 
చెదం గృతుల్ . విరా, 1-80 ' 

ఒక సర? (సం, వక) " 
(వ్యశ్తియకీద |పతశ్టయమే లోపించిన రూపము) 
1. పకార్థ్యముం =. 

చ, వెలచితి శేని నిల్వుండొళ వీరున కొక్కండ చాలు, విరా, 4-201 

క, ఉడిగి మడుగవలనె నివ్వ డొక సాత్యకిచేన్. (దో. 4-89 

చ... నుతజల పూరితంబులగు నూతులు నూటీటీకం్చు సూనృత, [వత 

యొకచావి మేలు, ఆది. 4.95: 

లీ ఒకానొక, . | 

డు తీముడ్దలు 'ఛామ్యుండున్ సతీయు రా నీరరంబులతోడం (గోళ 
నూ డ్రమ్ము చోటి కల్లం జని, విరా, 1.68 

క, విలువీద్యి నొరులు వీల్ల లమ్గ కొట్రకడ్తే .నివ్న( గఅవుదు నని 
మున్, వలీకితిరి సే న... శ్రీతోకమల | కధికుల జూచితిమి మొక 
కొజుపన్, ఆది. ల్-2ల9 
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8, సామాన్యము, సాధారణను, 

ఉ. ...ఆ,ఫండలు. డన్న గద్దియ సగంబుననుండి మవోనుఖావుం 
డం టెక మీర్తు జేర తునుదా. “త్తత నె మ్మెయం గొల్చువా(డెకో' 

విరా 1-86 

క, నరు డొళ రథికుని యనుమతి(, జొరం దలంచునె మనుజనేన నుర: 

బలమెైన, నైరలిచికొని నిచ్చల విడి, నరుగుం దన వ్లచినెడకు నది 
యట్లుండెన్ . [దోణ, 4.147 

ఆ, యోగబలమములేని యొక భంగి యోగి బల్ (దోవులేని మీను నేవు. 
లేసీ, మృగమువలయు నవియు( చెగిపోవ నుతుకంగ, లేని యట్లు 
భవములోన నడ(గు శాంతి. 5-5709. 

4. ; వేణ నది. 

ఏ నిటులంటినా వలవ దింకను నీవును రాజు( దముులుం, గా నుచి! 

తంబు సూచి మన కార్యము ఏసు జనత్వము 'జెడం, గా నొక 

్రగ్ చయ తనుం గురువర్షముతోడి సంధి మీ కక న్శ్రప నునన 

వలచినట్టుల చేయు(డు శేర్చు లేర్పడన్. డీద్యో:8-105 

(ఒకభంగి = కాని విధము, భిన్నమైన పద్దతి) 

గీ, ...భఖీము(డెచట నున్నాడు నా యొడలెట్టు [పాణ నపాతమై. 

యుండు నత(డొక చందమైన, నేమిగతిం బోదు నక్కట యెజు6 

గం జెపుమ (ఒక చందమైన=మరణి చిను  ఫీమ్మ 2-266 

5, తనిర్వాచ్యము, ఇంశయని వివరించి చెగ్పటకు వీలు లేనిది. 

తే. అనివ విని కిక్క (బూనిన యల(తినగవు, చెలువు మొగమున కొక 

Ut త్తపొలు పొనర్ప౧, బుండరీకోకుండను ఇల్ల బోయి యన్పు, 

డరుణ కమలాశతు(డగుచు మురాంతకుండు. ఉద్యో, 8.864 

6, తెగలు తెగలుగా విభజించునవ్పుడు మొత్తమునకు శాడ(ఐడునది. 

క మన మొక యేపుర మీ యం,గనయుం దో నరుగుబేరంగా నెయ్య 

డం బో,యిన నెలుంగకుండుదుశె. విరా, 1-59 
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7. కొంచెము, అల్బార్థము. 
చ, ఇది కడుముద్ద రాలు పనులేమియు( జేయ(గనేర కెంతయున్. 

మృదు వొక కీడుపాటునకు మేకొనంజాలదు . విరా. 1-108 

చ, += ఆక్కుట యింతకుముంద రేమియున్ , మనల నెణుంగ( డవ్వి 

భుని మాటున బూనిక దీర్చికొంటి మాశనికొక యొగ్గునేతం యుచి 

శ్ర, కెన్నిపట్ల వా కాన్టలంకారముగా నుపయు_క్రము, 

చ, నలపదు రోయ( బాండవుల వారొక యూజటలేని (తిమ్మటన్ 

బలమలి వన్యస_త్త్వ్వముల పాల్పడి చచ్చినచోటం బూరియు,నౌస్రల 

వచె. విరా. 8-95 

క్క వెలివిరిసి వచ్చు జలనిధి, పొలుపునం దోంతెంచు ధర్మపు (తుని బలు 

గో, _ల్తల నిలువరింప నీవొక, చెలియలి కట్ట వయి నుమ్ము జేకొను 

మీచటన్. భీవ. 8-241 

ఇరండు; ఒకడు సర్వ, ఒక్కండు (ఇది అమవాదర్గకమున జౌప 

విభక్తి కము) 

1. ఒకటి. 

అ. ఆనిన కౌమ్యు! డిట్టులనియె నీవత్సర్క మొకడు నెట్టులయిన 
నుడిగిమడిగి, నంశటముల కోర్చి చరియించి యాపద, నిన్తరించి 

పిదప వెగడవలయు. విరా. 1-148 

శే ఆతండు నీ లొమ్ము |దొక్కిన యపు డొళండుం 'జేయంజాలవ 
యగ్గురు సాయకములం అాండవానీక ములు విచ్చి పాణ చెన్ని, 

యెడల మార్కొంటి వాతని నెటు(గ వెట్టు. (దోణ, 5-389 

శే. ఆందు మూండేసి బుతువుల కయన ఛామ్కకంబులగు ను త్రరాఖ్య 
మొకండు దతీ,ణాభఖిధాన మొక్కటియు గుణాఖిరామ, యవి 

యవాస్సును ర్మాతియు ననగ బరంగు. శాంతి. 5-41 

శే, ఒకటనై నను వారియం దొకరిలోని, చిదురపాలును బోఅండు. 

చ. ఒకటను మేలు నేయని నుయోధను(డుం స్వర్గ. 25 

(ఒకటను = ఒక విషయమంచై నను) 
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2, ఆన్యు(డు, ఆశరు(డు. 

ఊఉ. ...న్కస్మీటిగ బానసీని నొకనిం బురి(గానని యట్లుగా(గ మేన్, 

గాతీయ వెట్టియైన నొడికంలుగ వండుదు నెల్లగూరలున్. 

ఏరా, 1-77 

తీ. ఒకానొక పురుము(డు, అల్పు(డు 

సీ, ఎందు నుతికినెక్కి _ళే-- యున్న గంధర్వు లేవురు నన్ను 
నిట్టు.లొక డు పలు 3ంగ నూరక యునికి నూడ్క, నచ్చెరుపుగా దె 

యెవ్వరి యాం డురింక (4; బరిభవంబున( బొందక [(బదుకువారుం 

విరా. 2-140 

ఉం ...ఇట్టి నను బంకజనాథ యొకండు రాజసూయా వభ్ళధథంబు 
నందు శుచియె వెనుపొందిన వేణి వకు యీ, యేసురుం జూడ6గా 

సభకు నీడ్చె( గులాంగన నిట్లొనర్తుశే. ఉద్యో. 8-110 

శ ఒక వురుషుండు. 

(ఆర్జును( డు _త్తరునితో( గర్జని జూపి) 

క, వీ(డెక(డు కురుబలంబున, వా(డి మగండన(గ6 జాలువా( డిబ్భం 

గిం బోడిమినెడియెను [దోణుల, వేడిమి యిట మనకు మునుము 

వికమమునకున్, విరా. 5.110 

5, పకీళూతు(డు, కలిసిన వాండుం 

ఉ. ఏ మునుజాండునందనులు నేక కులంబున బుట్టి యొక్కచ్చో నే 

మొక(డ నంజీసి గెడనెప్పు చరించిన యట్టి వార ము,ద్దామ బలంబు' 

ఇర్యమును దర్పము వారిక కల్గి వారసం, [గామమునన్ జయింతు 

రన(గా నొక నిశ్చయమెట్లు గల్లెదున్. ఉద్యో. 2-289 

6. ఒక వ్యక్తి (ఎంతటి గొప్పచవా(డై నను లేక ఎప్పుడైనను అను 

భావము సూచించును) 
ఉ, వారిని వారి వారి నిటువర్ణ న సిసెదుగాని మమ్ము మావారి. 

దలంప విషృుడమి వారికి. జబాయను మాకు నంతయు, జీరను 

మున్ సృజించె విధిసిద్దము దీని నొకండు మాన్న(గా నేరం డకార 

'ణంబ మది నెవ్వగ లేటికి( విట్టుక్ ల్ప(గన్, ఉద్యో. 2. 240 
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7. కీడు, వోని. 

క, ఆది యొకండు6 కేయ(బాలక్, విదళిత ౫ లమగు తనదు విలస 

మచటం, గుడియుట డనకుం ెలిసిన, మదమలఠ్ గిరిఖిది కడ 

మగుడం జనియెన్. ఆను, 1.26 

ఒక కాలము వి, 

ఏ కాలమందును, ఎప్పుడును, 

(ఇది ఈ యర్భమరదు నముచ్చయమ గలిగి వ్యతి రే కార్డకముతోం గూ, 
యుండును. ) 

చ. + .నశేంధ్ర యవ్రు స్కగరమతి ఘోరమయ్యె నొక కాలము నక 

వి.నూడ మెయ్యెడన్: (దోలుం 8_11 

| శ్లో. కచాచిన్నాస్మాథీర్ణ ఎ్రవ్టేం తాద్భజ్న చ [కుత మ్, 

సం ఛం (దోణ. ర్రివ్_ 

ఒక కొండ వి, . 

మిక్కిలి గొప్ప పదా ము (ఆలీళ6కారికము) 
చ. కుడువ6గ. - బంధులకు( గోటి విధంబులC బెట్ట ఉవ్యము,ల్నడ 

ప ననేక ధర్మ ధులం బొగడొంద/గం జూలు నట్టి యె, క్కుుడు సీ 

యిచ్చి వేర్మి నొకకొండగ మన్న్చిన వీవు సావంగా, నాడ లిటు ౪ 

మితిం గురుకులో త్తమ యేనొక నేవకుండ నే, సౌ_్తిం 1-22 

ఓరట; ఒకట అవ్య- (దు. 

“పక కాలమున, ఒక్క-మాటుగా. 

క, ఒంటిమెయి నుండ(గా ముక్కంటి నాక చృవంబు గారుం బర్టీం 

గంట యరిది యుకొ్టకటన్క రేంటిం 'బొరువంగవలయు శేవె! 
వారన్, ' ఆనుం 1-22 

ఒకటి సర్వ. ఒకటి (సం. ఏకః) 

1, పకము, వకత్వ సంఖ్యాక ముం 

"తే, మణిగ జోజ్ఞ్వల మైన విమాన మొకటి, యంజిరంబున (6 గాంచి. 

శ ఫీష = 2.26 

క. ౮. ఇతివోసమొకటి నెప్పెద నధిపా.' శాంతి. తిక? 



కలల pie ఏ, 

ఓకటి 1515. 

2 ఒక సంగతి ఒకో వీషయము. 

ఆం పను బుట్రి వేయు నిన్నూ లు మున్నూ టు, గలవు వత్సరములు.. 

గాన చెందు, బాలు యౌవనస్థుం టౌఢుని వృద్దుని, జచ్చిపోయి 

మగిడి వచ్చువాని, 

క ఒకటి గలదు వత్తురు 'వే(జొక గర్భంబునకు మృతులు. 

శాంతీ, 8.8765, §76. 

ఆ. ఒకటి చెసను ద్భవ్ష యొలయదు గావున. శాంతి. 1-127 

చ కడు పనిబీడ్డ నీ(డొకటి గాదవునా నెటుంగండు. విరా, 22218. 

క్క తన మది(గదిరిన తమకం, బున జిడిముడి పడుచు (దుసవ పుతిక వె. 

న్యూ నిన వేడ్క దిగువ నొకటియు గను(గొన వినలేక మదన 

కంసితు. డగుచున్. విరా, ౨-£ిశ3. 

(ఒకటి ౫ ఒక వస్తువు, ఒక విషయము). 

లి. తీన్యము, థిన్నము, వేణ నది. 

కో, వేలుగం గనినం |బక్ళతికిం, జాఅవిడేచి నట్ట తనదు నుజ్ఞానము.. 

న్యక్మా అలు విడిచి తన కంచెను, మీజ నొకటి లేమి,గాన్సు మెయి 

కొన వలయున్. ఆను. 4.207 

వ, మితుని కోరిన యది యిచ్చుచుండి దానికి మాజుగా నొకటి" 

పుచ్చుకొనుట పురుషార్థంబు శెరువే. సొ. 2.48. 

4. ఒక, వని, 

_చ,..యొంటి దిరుగు చానికోర్వ దొకటిం దనుదా సవరించు ' 

చొప్పెజుంగదు తగనొండొరులం గొలువ(గా 'వెర వె మ్ముయి( | 

గల్లు నక్కుటా. “ విరా, 1-108 

శే 

7 ల్ బుద్ధి 

శ్ర ఒకటి( గొని రెంట్ నిశ్చలయు క్రింజేర్చి, మూళ(టి నాల్గింటి(గడు 

వళ్యములుగ( జేస్కి యేశిటిని గెల్చి యాజింటి ఛెజి(గి యేడు 

విడిచి వర్తించువాండు వి వేకధనుండు. ఉద్యో. 2-87 

ఒకటిన్ జా బుద్ధిని; కొని = గ్రహించి, పూని; ₹ె.టిన్ = పుణ్యము - 
పొపము అనుచాని శెండింటిని, నిళ్చృలయు_ కిస్ బేర = అచంచలనుగా - 



1516 ఒకటి 

బుద్దియందు నిలుచు నటుల(జేసీ అన(గా వది పుణ్యము వది పొవము అను 

విషయము చెల్లిప్పుడు బుద్ధియందు విచారణలో నుంచి; మూటిన్ = 

శ|తువులు, మి తులు, లాధవులు .. అను మువ్వురను; నాల్లింటిన = 

సామము, చానము, భేదము, దండము అను నాలుగు ఉపాయములనుః 

కడువశ్యములుగన్ [చేసి == తనకు మిక్కిలి స్వాధీనములో నుండునట్లు 

చేసి అన గా శ తుమి[త బాంధవులు తవ కెప్పుడు మిక్కిలి లో(బడియుండు 

వారును శామఖేవ దండోపాయములను తాగుగా నెటీ(౧ వాని వానిని 

అయా సమయములందు ఉపయోగింవవలసినంత వటకు ఏనుటక ఉపయో 
గించి; ఏ"టిని గెల్చి = పంచ జ్ఞానేందియములను (1. త్యక్కు, కిం 

-చకువు, శీ, [శో తము, 4. జీవ్య్వూ, ర్, (మూణము) జయించి; ఆటింటిన్ [- 

ఎజీ(గి = సంధి, విగవాము, యానము, ఆసనము, ర్రైైధీఖావము, సమా 
గ్రయము అను నాఆు విషయముల యందు సంపూర్ణ జ్ఞానము గలిగి 

యాయా నందర్భముల యందు వానివాని (బయోగించుచు. వడు [౧ 

విడిచి = సప్పవ్యసనములను. 1) ద్యూతము 8) వేయ, 8&)్ళస్త్రీ శీ) 
మద్యపానము, ర్ అర్థదూవషణము, 6) వాక్చారుష్యుము, 7) దండ 

పారుష్యము అను వానిని పరిత్యజించి; వర్రించువాండు = (వవంర్థించు 

వాడు; వివేకధను(డు = విజ్ఞానమను ధనము గలవా(డు.. 

“శ, వోని, కీడు, ఉపాయము. 

క, హితు(డగు మంతిం గుటిలుల్క యతి కపటోపాయములకు నగపడి 

చెటుపన్, మతి. దరల(తుం వతి సుపర్కితీతంబు గావింప కొకటి 

చేయం దగునేం శాంతి. 8-78 

వ. కురుబలంబున కొకటి పుట్టినం |బసిద్ధులరు గాపున నది మీ తలన 

నిలుచు నట్టగుటం జేసి. విరా. $=226 

ఆ, చాసనాత్శజుండు వసుభేశ నందను, ముట్టికొనిన నొకటి పుమై 
నేని మన (పయోజనంబు మణియేమి పనులవి, యేటికొండు 
ధనము లెల్ల నేల, ఏరా, 4-261 

7. మేలు ఉపకారము. 

చ. అన విని నన్ను(గాంచితి (పయత్నమునన్ వినిపింపు మీపు వ,చ్చిన 
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పని చాకు నీ కొకటి సేసితినే యిటు వృతమూల వ్యాసుని | క్రియ 
లేచిపోక తగు చొప్పగునే థవదీయనాంఛ స్కెప్పిన నది యేను 
దీర్తు మణి వెంసెసగం జను భూనురో త్తమా. కాంతి. 6-618- 

8. ఒక విధము. 

క ఆనవుడు భీష్ముడు ధృతర్కామ్ట్రన కిట్లను నీవురుం గొడుకు 
చేమే నిచ్చిన నొకటి యీగి లేకున్నను వేతొక్కుటి"దలరచు చా 
"కీళవు(డున్ , ఉద్యో, 8-165 క 

9. ఒకానొకటి. " 

క, ఒకనాడు గోవొకటి లేంగకుం జన్నిచ్చుచును చానిం గనుంగొని 
నీ వింకకటా యెక్కడ? జేరెద, వక్ళవులు వచ్చెదరు చంప నని. 
పల్కుటయున్ . .“* అను. కి-85. 

క. శకట పథంబున. గీటం, బొకటి వెసం వాజ గాంచె యోగీం 

న (దుండు జంతుకలాప మానన దశా, పకార నంవేది బాదరాయ: 

cax డధిపా. గ ॥ ఆను. 4.816 ' 

"క, =.**ఐనను,,వినినది కథ యొకటి నీకు వినిపింతు( దగన్. 

ఆను, 2-181 

ఒరటియగు; ఒక్కటియగు ఆ, (కి. 

1, అన్యథా యగు, వేళలొక విధముగా నగు. 

క్ర, అత (డోక్రటి యెన నేన్కే గతి(బోదుం -జెపుమ యెల్ల కార్యంబులలో, . 

నత నికి 'దోడ్పడ( జోవుట్క యతిముఖ్యము , _డానింజేయు మనఘ 

విచారాః (ఒకటియగు = మరణించు" 'ఆనిఖోవము)' దోణ, 8-287 

2. ఏకమగు. 

వ, శాంతి పశారంబునం గార్యంబు నడపి యొక్కటిమై మనుట. 
'యెడంగూర్చి రమ్ము. . ఉద్యో. 1-272 

వ, మీరును వారును నొక్కటిమై యున్న మీ దిక్కు చేవతలకుం 
'దేతీ చూడరాదు, ఉద్యో. 2-49 + 

'ఒకత' ఫీ, oe 
ఒరె, 
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క. నీ వొకత వేలం బదివేవురనే వలచి పట్ట వెరకిన నడ్డంబై వచ్చి 

వలదు వా నిం, దేవాండు మగండు, విరా. . 9.268 

క. పని పంపంగాని యొకత్డకు( బనిసేయ నెటుంగ నన్ల్న్ను( బనిగొను 

నెడ( బాండుని య గమవహాపి. గొంకుచు( బనిగఆ పెడు చందము 

నన పనుచు కెలటు(గ వె, విరా, 2.219 

కతల; ఒక్కతల వి. 

1. ఒకవై పు, ఓక పతకము. 

క, ఆ యిరువురు నొకతలయ, యాయోధమునకు నడచు నట్టిద 

యేనిన్, వేయేల మనక శాగెదు,రై యేడ్రెలం చాఃక వారున 
కైనను వళ్లమే. | ఉద్యో 2-161 

ళ్ Te 

2, ఒక ఎత్తు, 

క, ఆది యెల్లను నొకత్తల యీ పదుమూండేడులును నాకు ఖాన 

కౌడుకుశే, నదయమగు కూడు గుతుఛుట్క యది యొకతల 

యయ్యనేమి యన(గల దనఘా. ఉద్యో. 8-192 

సీ. ఇది యెల్ల నొకతల యేపు మీటగ నన్ను( జెనకుట యొకతల 

"సెప్పనేల. ఆర, 7-61 

కి. ఒక మొత్తము, ఒక గుంపు. . 

వం ,..అయ్యొడకు వచ్చు శం తేయులతో వీడెల్ల నొక్క తలగా 
వెడలి వేడుక జూడం జనుదేర. శల్య. 2.862; శల్య. 1-100 

ఈరనాండు; ఒకనాడు వి, 

1. ఎప్పుడైన ఒకప్పుడు. 

కం ఒక భ్యా.డేనును చాపద,లక్తు విడుమర్ర(గాంచి వి(ప్పులం జుట్టల( 

"బె ట్లుకొని నుఖముండ 6 బడయుదు, మొళ౯ొ ర్రుప్ఫా కైందు. గలదె 

యొరు లెవ్వరికిన్ ఎ విరా. 1-49 

లీ, బకానొక దినము. 

సీ, అరయంగ( దప్పులేదంటి నీవలన గిడొక నాండు నేసియు నొక్కా 

నాండు నేయ వె, ఉదో్యో 8.866 
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సీ ఒకనాడు వెనువానయును గాలియును ముట్టి నకల జీవులకు 

నొళంబు పుట్టు,నట్టిదిమయొ. కాంచి, 9-307; శాంతి. 8-392 

క, అనవిని యొకవా( డొక్కెడ( గనుంగొంటి గ్భషు మౌన, 1-181 

వ, ఒక నా(డ కర వేళ్వరు పేరోలగంబున సమ_ప్ప చేశాపతులం గల 

యం గనుంగొని. ఉ.. 1-240 

వ, ఏ దినమునందును, ఎప్పుడును. 

(ఈ యర్థమందు ఇది సముఛ్చయమ్సు గలిగి వ్యత్తినేకార్థమతో గూడి 
యుండును.) 

ఉ. అకట ధరశ్చినందనుని యాస్యమునం దొకనాండు. గీడుప్క 

ట్టాక్కడు అేదు. . గ ఉద్యో 2-68 

సీ. అల్లినవ్వుచు నయ్యింతి యతనితో నాథ నీయందొకనాండు నెగ్గు, 

గలదె ఉద్యో. 4- 87 

చ అతిశయ రూపయేవన గుణాధిక సుందర మైన యానతీ, ద్విత 

యమునందు నంత్రతరతిన్. వివశుండయి రా కృత గ్టిముల్, మతి 

నొక నాండ్డు, శేయళ, "ఆది. 4.104 

మిర్ పెట్టు; ఒక్క పెట్టు వీణ. 

1. ఒక్కిసార్కి ఒక పర్యాయము. 

చ, అనీన నుయోధనుండు దమయయ్యకు నిట్లను నిజ్ఞగంబు లన్ని,ని 

నొకవెట్ట (మింగినను నెట్టన సర్వముగాశె నేనియు, న్వినుము 

ముకుందు. డర్జునుని నిచ్చెలినా. జెపులార వించు నిం,క నతని 

నొక్కా మునకు(గా ధృతి "ెంపఆ నా ళయింతునే 

ఉద్యో. 2-822; విరా. 8-181 

2, ఆక స్మికము,. 

వ. అందొక్క పెట్ట యార్తధ్వని యెగసిన విని కుంతీదేవి యంతయు 
సంతాపించి ఆది. 6-240 

ఎకిక పోంఠరు( బోవృ జారీ. 

ఎందుకు గొజకాకుండు శ 
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చ, వినయము విద్యయుం గలుగు వి పునియందును గోవునందు నొ, 

ప్ప నెలఅయు వా స్తియందు నొకపో(కకు(బోవని కుక్కయందు. 

ఉఊా,ని నడిచి తెచ్చి వండి తిను నీచపు మానిసియందు దుల్యదుర్భ 
నులు దదంతరాత్ముని నిరంజనునిం గనున ట్టి పండితుల్ . 

శాంతీ, 5.109: 

ఒక్ భంగి వి, 

ఓక విధము. 

సీ, అకట మాతో మీరు నడవుల నిడునుల. బొందితి రొకభంగి బోయె 

గాలము. (ఒక భంగిన్ = ఒకానొక విధముగా, సామాన్యముగా) 

విరా, 1-47: 

కో, మన శస్తాంన్త్రంబులు దక్కిన యవియొక భంగి వీటికిని గాండిః 
వము,గొని, పోయితిమేని సుయోథనునకు నగపాటు నిశ్చిత 6+ 

బూహింపన్. (ఒకభంగి = ఒక విధమెనవి ఎక్కువగా( బరిగణింపట 

దగినవి కావు బిశా. 1-158, 

అ, యోగబలములేని యొకఖథంగి యోగిబల్, దోవులేని మీను నేవు”, 

లేసి 'మృగమువలయు నురీయు( జెగిపోవ నులుకంగ, లేని య ట్ర. 

భవములొన నడ(గు. (ఒకభంగి యోగి = శ క్రిచాలని యోగి). 
జం ఇఛాంలి, 5-_678:. 

ఒక మందు వి. | 

_ బక యుపాయము, ౯ 

చం అని మొన దేవచానవుల కై నను గెల్వ నళక్య మిమ్శువో,త్నుని.. 

నొకమందు- సొద నుతున్ . వాతుడయ్యోననంగ విన్నయం, తన 

యిత( డాయుధంజు దిగ్న దావి యచేవ్ద త బొందునప్పు డ్కీతనిం 

బరిమార్పవచ్చు నిది దప్పనుపాయము "గల్ల చెమ్మెయిన్. 

[దోణ. వ్ 05. 

ఒకమాటు వి, 

ఓక్క వర్యాయము, ఒక్కసారి. 

చ ...వారలెల్ల నె,మ్మనమున గంకలేక యొకమాటుకు నిక్కడం 
జేరరెవ్వరున్. Wr యక ఎ శల్య 2403 

("ఒకమాటను'-అనందడవారి పాఠము [ పమాదపతిత మేమో) 
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ఒక మొగి; ఒక్క.మొగి విం 

1. ఒకే పర్యాయము-ఒక్కట (యుగపదర్ధకము) 
క. ఓక మొగి నబువది యమ్ములం [బకట బలుండైన వరకు 

'రాము(డు నాయం,గకములు చాక నళ్వః (సకరము వానాట. 

సూతువై (బడ నేసెన్. ఉద్యో. 4.817 

చ. -..వాండుజక నిశాతసాయకము లొక్కమొగిం బది మేని 
యందు (గ;క్కి తీయగ? "జేసి, విరా. శీ-21b, 

2, ఐక కంఠ్యము, ఏక గీవము. 

వ, :...ఆవ్వి[పులందణు నొక్కమొగిన మీ తలంబునకు దై వంబను. 

కూలంబుగాపుతమని పాండ. పుతుల దీవించి, వీరా. 1.67? 

ఒక యింత; ఒకింత సర్వః జొ. అనౌ, 

1. కొంచెము చేప్పు, 

ఊఉ. ఇంతకు నేర్చు నీకు నొకయింతటిలోన మదీయ వాణి న,త్యంత 
విభూతి బెం వెసంగునట్టి నినుం గొనియాడంజే(త చా, నెంతటి "వెద్దః 

విరా, 1-2i 

చ. ఉటక నరుండు దోజసుతుయుగ్యములన్ వెస నొంచె నాత6డుం్య 

రెజపి యొకింత గాంచి ఘనతీ([వళశరంబున నారి. |దుంచి, 

విరా. 5-]141 
2 కొంచెము, 

మ. అరయం దప్పొకయింత నావలన లేదు, ఉదో. 8-968 

ఆ, *ంంనీకు నరయ' గీడొకింత యెన లేదు, ఆను, 2_826 

వ, కట్టుభఖభయనైై నికులు సాం|ద సంతమసంబునం జేయునది లేక 

నం గామంబు దక్కి. తమకం బిక్క నొక్కి. ంతసే పూరకున్నంత. 

విధా, 8.1908 

ఒకింతయేని (దు. కళ, 

చూ, ఇంత యేని, 

ఒకరు సర్వ, 

(“ఒక్కండు"=నకని మవాన్శ వాత ర్థ క వకవచన రూపాంతరము. బహూ 

96) 
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వచనమునందు( (బయోగము గానరాదు పకవచనమందై నను ఈ 
[కింది శావునందు మాృాతమే కన్చించుచున్నది.) 

ఒకడు, ఒకె 

లే, ఒకట నైనను వారియం దొకరిలోని, చిదురపాలును టోలండు 
సిగ్గు లేక, పాండవుల గల్లు నేనని పలుకుచుండు, వీని రజ్జులు దులు 

వలు విండు తగిలి, ఉద్యో. 2.160 

శకరుండు; ఒక్కూరు(డు సర్వ, బహు. ఒకళులు, ఒకళ్లు 

(ఇవి నువాత్యర్థ ములు కూడ నగును) 

1. ఒక పురుషు(డు, ఒకానొక (డు 

లే. ఆరులు మి|తు లుచాపీను లనుచు సంధి, వీ[గహాది పడ్గు ణముల 

వెగవు లొకరు౦ డలవరించుచు విజయంబు నానపడుచు. నుండు 

నకు ముక్తి తెఅ( గిటులున్నె యరయ. శా తి 6.197 

కం కడు(దడవు నిద వోయితి, బడ(తీ నను. దెలుపవలదె టలియుం 

డెకరు. ఇ,క పాడు జవమున బట్టి బలం, బెడల[గ నను. దిగి 

నాత( డెవ్వ(డు నెపుమూ. ఆరా 7-లిర్ 

శ. తమలోన నూటలాడెడు, సమయంబున నొక్కరుండు విళాలోర 

స్కుం, డమిళబలు(డు పంచానవ, నమమూ రి స్ఫూరి యధిక 

సంరంభమునన్ . 

సీ. రాజ్యాధిపత్య సంపూ జక్టత్యమున ధృత్యరాష్ట్ర్ర పాండు నుతాం 

తరంబు గాను రొ3ళులు జానపదోత్క్మరము-.6 బౌ, నర్గంబు 

నందును వసుమతీళ. ఆశ, 1-16 

కం ఒక మణికిరీటి కుది,రికి నులుమున€ బోయికే కె డవ మాలీ, 
య్యకొనుట కోర్వగలేనై , రొకళ్ళు. గురురాజ నేవ యోధు౭లలో 

నన్, విరా, 5-65; మకా 1-20 

శ. అన్యుడు. 

' చ. ఒకరుని చేతి పోవును దదున్నతి |పాపుమ గాంచి యెల్లవె3, టకును 

గొఅంతి లేక పొగడం దగు సంప నొంది ఉద్యో, 2.1717 
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ఓక వృిపుండు వి. 

చూ, సనము( దము, 

ఒక వెంటన్ 

1. ఒక విధముగా, 

ఉ వీరులు వెర్ద[దవ్వ కొక వెంట నొడంబడి "కేటి శాంతులై, కౌరవ 

కోటి గూడి మన(గా మది గోరుట చెంపుచాల్మియుం, గారుణి 

కత్యముం దగపు గాడె* ఉద్యో. 1-841 

వ, వినతకు చాన్య మొండి నొకవెంటం దదీయ నిఠరానపాతువై, 

యనమఘవిచార చాకు నమృశావారణంబు విధేయమయ్యె, 
ఆను, 1-261 

శి. ఒకానోకపని మీద-ఏదియేవి శా ర్యార్జ మయి, 

చ, నరుం డొకెంట నెన్న(డు (వవాసగతుండగు నా(టగోలె నప్పు 

రుషు(డు వచ్చునంతకును బూవులు పూంతలు "మేలి చీర లాళర 

ణము లెక్కుడుం జవుల పాక విశేషము లాదరింప ఆను, 4-369 

శో. (వాసం యది మే యాతి భర్తా శా ర్యేన కేనచిత్ =... 

నంంథా. ఆను. 188.19 (నిర్గ) 

మక శ్రవారు సర్వ. 

ఒకరివె పక్షపాత బుద్ది గలనారు, 

వ. కావున వారొకళ్ళ చారుంగా రట్లుగాక పక్షపాతులై_ పూని 

పత్తురయేని నదిదేవత్వంబుగా దట్టి దేవత్వంబున నర్జునుండు సుర 
క్షితుండు గానేర(డు. ఉదోో, 2-262 

ఈర ళులు; ఒరళ్లు 

చూ, ఒకరు(డు. 

ఒర్ శక శ్ర 

ఒకరొకరుః 

వ. గాండీవి గాంగేయు లొండెరుల చండ బాణంబుల( దుంచుచు 

వర్ణంబులు సించుచు నొకొళ్ళాకళ్ళ వెలి మావులం బడగలం 

దాక నేయుచుం జేరి పోరు సమయంబున. భీమ, 2-42 
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వ. మన మొకళ్ళొకళ్ళకు( | కాపగుచు నేపారి పోరినం జుల్కన గెలు 

గొనవచ్చు. శల్య, 1-101 

ఒకొ; ఒకో అవ్య, 

1. సంచేవామును చెల్పును. 

క, వెునక సంకేతించిన, తెలు(గున నయ్యడకు నరుగు చెంచునాకో' 

కొం,దఅ( చెచ్చునొకో వెడ(గ్లై, యటణిముతి వెలిపుచ్చునొకొ 

రవాస్యం బెల్లన్ , విరా, 2.277 

క, ఒక నాండేమును నాపద,లకు విడుమర( గాంచి విపులం జుట్టలి( 

బెట్టుకొని సుఖము౦డ6 బడయుదు, మొక" యిప్పాళు.దు6 గలే 

యొరు లెవ్వరికిన్ విరా, 1-49; _దోణ. 2-229 

8, ప్రశ్నను చెలుపును, 

౪ పాండు సుతులు శిఖండియు( బండళ కి, మెజయ నొక్కటం చైయడ్డ 

ఎంచి తాత, విడిచి నా పు్రతులందలు వీలీగి యడవియ గలపీ 

_రొకొ యాతనికిం బడవలనె నకట. ఖీపస్చ. 1-58 

క, అనవుడు దురోో్యధనుం డాని మీరు వధింపమికి గతంచేమి. 

యొకో, వినందగునేనిం జెపుండా యనుటయు నిట్లనియె. ఖీష్ముం 
డతనికి నెమ్మిన్ . ఉదోర్ట. 4-271 

ఊ.. .4,మీయన్న పరాకమంబు వలగన్ననొకో దయమాలి తక్కటా. 

విరా. 2.168 

క, ....కర్డుండు పుళై సూర్యమం,డలమొకొ భూతలంబున 'బెడం 

గయి దీప్తి సవాసళంబుతో, వెళిగెడు నా నిజద్యుతి నవిన్తర 
కీల వెలుంగుచుండ(గన్, ఆది, 5-29 

4. వ్యతి రే కార్థము నిచ్చును. 

చ. మనుజులు సేయ ఛెవ్వరు. నమ మునీశ్వరు నాజ్ఞ జెల్లెడు, న్విను. 

ము కుశారపాణి ధరణీరువాము నజకంగం బాప మొణగ్యదునొకో 

కుళారమున్, (ఒందునొకోొ = ందదు) శాంతి. 1-217 
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చ, ...నీవు సమాధి |కాణరో,ధనము మనోలయంబు సుకృతంబు 
లుగా నొనరించి వెండి యో,గనిరతింబొంటెద శ్రాలయు గాదొళొ 

పీంస, (కాదొకె = అవును) ఆశ్వ. 2.78 

ళ్ం నిళృయార్థమును “"దెలువును, 

వ. కొడుకులు జయింప నోపుదురొకో యను నా నసంజయు దిక్కు 

మొగంబు నేసి, ఉదో్యో 1-256 

ఇఒఇకొండు సర్వ, 

ఓకటిం 

వ నాలుగువేలున్ మున్నూట పదునొకండు శ్లోకములు గలిగి. 
ఆది, 1-86 

చ, +... మీర లీ, యొనరిన సై న్యమున్ పదునొకొంటికి, 

ఉద్యో 4-140 

*కొండు సర్వ, 

ఒకడు, 

కం ఉరు శ (న్ర్రవృష్షి నానైC గురిసిన దత్షణమె యొక్కౌకొని పయి 

శేనున్, వరుస( బదినేసి బాణము, అరుదుగ నేసితి మవోభయంకర 

భంగిన్, ఆర, 481 

మక్క. ఒక 

1, ఏ కార్థిము, ఓక్క-దానిని డెల్పును. 

వ, నియమాచరణంబునకు నొక్క నంవత్సరంబు గొజంత గలదు, 

విరా, 1-818 

వ. ఒకానొక, సొరేశము లేమిని చెలుపును, 

సీ, అగ్గ్లోవు లవ్విభు నధ్వరంబునకు( బోోనుత్సహించుటయు నందొక్క- 
గోవు, మనము సుమిత్తు)ని ధనమాత( డనుమతి, చేయక ట్టు 
వోంజెల్లు ననిన. ఆను, 2.74 

శి, పకీభూతము, 

ఉం. ఉడుగక యొండోరుం జటచి యొక్క. బలంబున దేవడానవుల్ ; 

వడిగొని వార్జి నిట్ట దరువం దరువన్ విష ముద్భనిల్లి, ఆది. 2-16 



1526 ఒక్క మవోర్విజాండూ 

4. ఆన్యము, వేజై నది. 

వ, మణియు నొక్కమహనీయ కార్ముకంబు గొని కద్దుండు గడంగె. 

కర్ణ. 1-129 

ర, అనిర్వాచ్వమై నది, చెప్పుటకు వీలుగానిది. 

వ, ఏమయ్యెడ నేశాంతిక జనుల కింత నంత నున్నంత భానుసవ్మాస 
|పథా భాసితంబగు నొక్క దివ్య తేజోరూపంబు వారి యగ 

ఛాగంబునం దోచిన. శాంతి. 6-867 

6. వా శా్య్యాలంకారము,. 
| "| జు | ర్ 

సీ అజు( డధ్వరం౦బు వేయంగ.6 దలంచి బుత్విజు నాతశ్హిసద్భశుని వెద 

యెందు గానక తానొక్కు గర్భంబు ధరియించి వెయ్యేండ్ల కును 

దుమ్మీ వెలువరింఖె. శాంతి, 8-116 

(ఇది వెట్ట,మాటు, మొగిన్,. ఉమ్మడి మున్నగు శబ్రములకు ముంధు 

చేరి యుగ పదర్థకమగును. ఆయాపదముల నాయాతావుల( జూచునది.); 

శక్కామహాద్విజుండు _ 

ఒక గోప్ప | వావాణుడు, 

చూ, దండక విషయము. గ ఆర. 5-16 

ఒక్యంత(లు) (ఒక్ళొ--- అంత) 

1. సమానము, ఒశేరితి. ఇ 

క్ నేలతో పామృత. నుఖిత, స్వాంతుండగు నేని నట్టి వాండు ఏ గృవాంబుం, 

- 'గాంతార దేశమును నొ కొ గ్రాంతగ నిశ్చింత వృత్తి నదచోభ్యుం 
డగున్. శాంతి. 5887 

క. విని పృథివియును సరస్వతియును గోవును చానవిధికి నొక్క లత 

లుగా, వినీయుండుదు వీనిం బో,లిన చాతవ్యములు నొండు లేవని 

-విందున్. ఆను. 2-411 

2. కొంచెము. 

'ఉ, స్వాంతము వాహుగల్వ “భఘునసంతమసాంధముగా(గ శంక యొ, 
క్కంంక్టయు లేక కీచేకుల డవాంక్ళతి'ఘుఇగలిగా(గ మండపా.భ్యం 
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తర భూమి జొచ్చి. . . విరా, 2.881 

శీ ఒథ మొత్తము, | 

వ. శిళుపాలు సేనాపతి నునీభుం డనువా( డరిరోవ వరుషవచనుం, 

డగుచు స్వత కతియులనెల్ల నొక్కాంశం శేర్చికొని శికుపొలు 

ననుమతంబున యుద్ద సన్న ద్ధుండయి యున్న నమయంటున. 

నభా, 2-82 

ఒక్కడు; ఒక్కండు సర్వ, ( ౪ ఒక్క. చూ. ఓండు - అమవా 

దర్ధమున జొవవిభ_క్తికము) బహు. ఒక్కుర్మడు 
1, ఒకిటి, 

వ. మజీయు నోొక్కుం డాకర్టి-పుము భువన|బవ ర్తకుం డయిన కృష్ణుండు. 

సారథ్యంబు సేయుట నప్వార్థు పరా కమం బసొాధ్యం బై యుండు. 

వం గురువాన గృవావాస వనవాన పరులగు (బవాాణుల శెల్లను శేయః 

(పొ ప్తికిం చెరు వొక్కండ, అళ్వ. 2.96 

సీ, ...నీ నాలుక యొళక్కండయ్యు. ' ఆ. |వయ్యవలయు నూజు 

(నయ్యలుగాంగ, నశ్తైనఃగాని చాల వతనిం బొగడ నభాం 9_41: 

వా ఎదిరిన రూవంబులం బక్కింటి నొక్ముచాణంబునం బిక్కు బాణం 

ముల నొక్క_ం(టి గూర్చి "కేలి సలుపుచు భీష్మ, 2_187 

ము, గురుపుత్తు)ండు గడంగి..*ళర మొక్కంటన మూర్భవుచ్చి వెన: 

ధృష్టద్యుమ్ను ఫాలంలు ని మర నారాచవాతంబు చేంయుటయు. 

వాండుం దేరిపై సోలినన్,. [దోణం 5.897 

వ. పాండవ పుతులైన పదునొక్కం[డ యందును వంశకరుండై న 

యభిమన్యునకు విరాటప్పుతియయిన యుత్తరకుం బరీతీతుండు. 

పుళ్లు, ఆది, 4-116 

జీ అభిన్నము, పకీభూతము. సమానము. 

చ. ఆ,వావఖరులై న భోజులును నంధక వీరులు నొక్క*డై చెసల్, 
_ "నెవుడు వడంగ వార్చి యతిళ్నీఘత సాత్యకి. జుట్టుము ట్రిరి, 

మౌన. 1.650 
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ర, మనో బుద్దులు వారరయంగ నొక్కండ యండు రదియట్లుండెన్. 

అను, 4.174 

సీ. వీరుల పలుకులు వేల్పుల మతమును నొక్కుండ. అది. 7-2ల్4 

"శి, ఒకానొక(డు, నిచ్చేము లేమిని "చెలువును. 

'క, ఆపద(బడి యొక్క(డు సృద్వ్యాపారముగాంగ( జూచి దాని 

నడవు, సౌ_్తి. 1-46 

ఆ, ఎటీంగియైన నెజు(గ కేనియు నొక్కని, భంగ'పెట్టి పిదప సంగతు. 
డుగం జేసిళొనుట మేళ, శాంతి. 8-78 

శే ఒంటిరివా(డు, ఏకాకి, 

చ, ...ఒ,క్కు౦ండన యెటూకోయనక కార్యముముట్టి నచోట చేరినా, 
తండొక చాయ చూపినను దత్పరతం బనిసేయు టొప్పగున్, 

విరా 1-184; విరా, 2-278 

శ్ ఒక పురుమండు, 

క, ఈ నెలవుల( దోచును వారి,చా నొక్కండ యిందియ (పతతి 

i కందందు. శాంతీ, 6.502 

శే. ఒక్కడ వెలిగాడు పురుషో త్తమాఖిధాన వాచ్య విమ వాత్స 
ల్యక లగ, శాంరిం 2.10 

నీ, కార్త యొక్కండ తచ్చాననంబునన యే(, జరియింతు నొక్కండి 
| ఆళ్వ* 2-558 

ఇర్మట ఒకట అవ్య. (దు. ( ఒక్క) 

1, 23 పర్యాయము, ఒక్క మాణజు 

సీ, శేలీమై నొక్కట లీల _గేస్తజిగెడు, వాలుగు సోగల నేలుదెంచి. 
విరా. 2-83 

"శే పాండునుతులు కిఖండియు( జండళ కీ( మెఅయ నొక్కటి. జై 

= బడ్డు భీమ్మ. 1-58 

శే క దోణుండు మటి పృవతున కుద్భవించిన [దుపదుండ. నొక్కటం 
_ దొడంగి యిష్ట, సఖులయి నేదముల్ సదివి, అర్కి 7-5 
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2. కూడ, కలిసి, 

వం *,.=బాస తప్పకతారును జాంచాలియు నొక్కటం బం(జెం డేడ్డు 

వనంబున వసియించి. విరా. 4-188 

వ మీరును చారి జూడ వచ్చెద శేని యొక్కట బోదమురండు, 

ఆది, 7-160; ఆది. 8-12 

ఫ్ర, ఏకత, ఒకచోట, 

శె. కడంగి భతింప నొక్కుట( గలసియాడు, చున్న యెలుకల పిల్లుల 

యొండు సవాజ, వై_రివర్గణబులయు సవావాన మప్పుడు, | 

ఆది, 4-238 

ఒక్కటి ఒకటి సర్వ. ఏ. (ఒక్క - చూ, ఒండు) 
1, ఏక నంఖ్యావాచకము, 

వః =. .ఒక్కనాండు వెక్కుమృగంబుల నెగచి యొక్కటి నేనియు 

చేయం గానక, ఆది, 5=4ర6 

నవ ...శా దేని మజియు నెందేనియు నొక్కటియగునట్లుగా 6 దనతోడ( 

బుట్టువులేవురకు నిలుప తావులయి డిచ్చిన నర్వశాంతియగు 

ఉద్యో. 1-877; 85, 2-200 

ల్లు, అభిన్నము, ఏకీ భూతము 

క, బేవాసురవరు లొక్కటి, మొ వచ్చిన జిక్కువజచు నావావమున 
నా, దేవ_వ్రతు(డు, థీమ్మ. 1-51 

వ ...మీరును నారును నొక్క టి యైయున్న మీదిక్కు దేవతలకుం 

బేతీ చూడ రాదనిన, ఉద్యో. వి.49 

సీ (గద్ద యొక్కటి వచ్చి, శాంతి, 8-866 

శే ఒక నంగతి, ఒక విషయము, 

వ, నాకు నొక్కటి వినుటకుం గుతూవాలం బెప్పుడుం గల్లియుండు. 

ఆను, 2-291 

మర గ్రాటియగు అ. కి. 

ఏకమగు, ఐకమత్యమును బొందు. 



వ శాంతి (పకారంబునం గా ర్యంబు నడపి యుక్కటియై మనుటు 

యొడం గూర్చి రమ్ము ఉదో్యో 1-22; ఉద్యో 2.49” 

ఘర్ గ్రాత ఒక తె సర్వం 

ఓక స్రీ: 

వ. సుర గరుడ ఖచర విచాస్ట్రధర కిన్నర యత సిద్ధి తరుణులలో 

సీవరయంగ నొక్క-తవగు ది,ప్పురికిం జనుచేరం గతము బొంకక 

ఇపుమూూ 
వీరా. 1-814: 

ఒక్కతి ఒక్కతె సర్వ. 

ఓక (స్రీ: 

ఆ. ...వకాంతమున( బత్ని, యుక్కతియును గొల్వ నూరకుండె, -- 

ఉదో్యో 4-881 

ఒక్కతె సర్వ. ఒకగూత 

ఓక్ (స్త్రీ ' 

క, తరుణుల నజాతపతులం జరణంజులు లేనివారి ఇాకైయుల ' 
గి 

న,ల్వుర నొక్కళ యెట దోడ్కొని, యరుగంగా నేర్చు జరిత 

యావద గడవన్. ఆది, 58-815 

ఒఠ్కనా( డు 

"చూ, బకనాండు, 

ఒక్కా పెట్ట 

చూ. ఒక పెట్ట. 

ఒక ్కామాటు వి. 

ఒకప్పుడును, ఎల్లప్పుడు, 

ఆ. ధీరుండ్లైయభేవ దృష్టియ పాటించుచుండునట్టి పురుషు నొక్క. 

మాటు విడువ దర్కుు వంకు విథవంఖు చాడ్పున బోధలట్టి పంపు? 

_ భూవవర్య, శాంతి, 5-588: 

ఒక్కా మెయి; ఒక్ గామై 

1, ఒక ఏధము. 



ఒక్కరు = £681 

ఉం ఇచ్చ(దలంచి యొక్క మెయి ని త్తజిం బందగు చేత యందగున్ 

(ఓక్క మెయిన్ = ఏదియో ఒక్కొవిధముగా) విరా, 4-284- 

2. ఒకేసార్కివా శాత్తుగా. 

ఉ. చిత్తము లుల్లసిల్ల నల సింహకిళోరము లొక్కమె మదోన్శ త్త 

గజాపళిం బొదవు మాడ్కి. నరాతిబలంబు ముట్టి. ఉద్యో. 2-140 

ఒక్కమొగము వ్, 

ఏకి భూతము, కొలసికోట్టు, 

వ, అందటు నొక్క మొగంకై తోచి నడచిన సవ్యసాచి నొక్కరునిన 
కాదు పాండవుల నెల్ల నొక్కెత్తున వై చికొన నోవుదురు. 

ఉద్యో. 2-222" 

ఒక్మ.మొగి 

చూ ఒక మొగి. 

ఒక్కయుమ్మ డి; ఒక్కుషమ్మడి వి. 

ఏకకాలము, ఒకేసారి, ఒక్క మొగి (యుగపదర్భ్థకము.) 

చ, గగన తలంబు నెత్తురులు గండలు నెన్ములు నొక్క యుక్ముడిన్. 

మొగిళులు లకయుం గురిస్కె [దోజు, 1.182; (దోణం 2.92 

వ కఇవ్విధంబున విరాటుండు చానును ఛశేనయుం జేయంగల చారును 

బరవనంబు నేసి యొక్కుమ్మడి నడరుటయు, షరా. 8-16 

ఒరగారు సర్వ, 

((ఒక్కుడు'-నకు నువాన్మవాత్యరక్ట్ర ఏకవచన రూపాంతరము, బవు. 

వచననున నిందు. | బయోగములు గాన రావు) 

ఒక గాడు, 

చ. ...కుంభజు(డు చాలునని నొక్కరు జంచ లాతు వెం,గలి( గడు 

బెద్ద( "కేయుచుం బొగ కు. జొచ్చె. (దోణ, 245 

క, +..మాయం దొక్కరు నభీష్టమతి వరియింన, దోయజముఖిం 
(దారి ంపుము. ం “ఆర. 2-45 

తే, మేలు సేసిలి రొక్కరిమెచ్చి వారి, కోర్కి దీర్చుట వెద్దల గుణమ' 
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శాె, ఉద్యో, 1.10§ 

ఒరస్రారుండు సర్వ. (బవ. ఒక్కోళులు, ఒక్కొళ్లు - ఇవి మవా 
త్యర్థకములు గూడ నగును.) 

చూ ఒకరు(డు. 

1. ఒక్క. పురుషుడు, 

చ విరటుడు నూచుచుండ నను వేవురముందట నట్టు డోవ నొ, 

క్కరు(డును గాదు గూడ దన(గళ్లెనె పోటరులైన భర్త లే,వురు 
గలరంటి, విరా. 2.257; విరా. 25 

క, కడవ(గ నొకళ్లు పసరము, నడచిన నొక్కళులు 'బెయ్య నడువ వల 

యనే, ఉద్యో. 8.91 

ఏ, ఏకాకి, ఒంటరి, 

మం ==ట్వ్యక్కారు(డున్ గోవులలోన బొచ్చు పలుసింగం బొకొ్క్కా-నా 

నట్లు సొచ్చి రయంశార ననేకవీరశిరముల్ చెండాడె నుద్ధండుం డ్రె 
(చూ, ఒక్కాక్కరుండు) ఉద్యో. 2- 188 

శుక్క-రు సర్వ. ఒక్కతె 

శె, బాలనొక్కర్తు నిక్కాన పాలువేని, నిషురుండనై యేనెట్లు చేరు 
బోవ. ఆర. 2.79; ఆరం 8-266 

శకరూపు వి, 

1. సమానము, 

క. వారలును వీరలును నా, కారయంగా నొక్క రూప మొనను 

గార్యం, లీరెణి(గింప వలయునని, కారవపతి నన్ను నడిగంగాన 

నతనికిన్. విరా, 8-100 

క, సరసాన్నముం విణ్యాకము,. నరిగా(గ థుజింతు మృదుల య్యా 
తలమున్ , ధరణియు శయనరులికి నా,కరయంగా నొక 

. రూప , యనుర (పవరా, శాంతి, 4-698 

st 2 కక్కు [పాణి ఒక్క వ్యక్తి. 

౯ వ వారివారి “బరింబులను మాశ్సారనీక (పళ్ళతి నె_న్యంబులను 
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నొక్కరూ వేనియు( |దిక్కకుండ నొక్కరుండవ రెండు జాము 

లలో నేలం గలిపితి, సౌ ప్రి. 1-106 

ఒక్క-రొకరు(డు 

ఓక [నొక రు-ఆన్యోన్యము. 

ఆ. =. ,ఒ£గారొకరుని;నొంపను,[జంప, జూతము. కర్ణ. 1-229 

ఒర గ్రాళులు 

చూ, ఒక గ్రారుండు, 

ఒకళ్లు 

చూ, ఒక్కొాక్కరుండుం 

ఒక్కి-ంచుక అవ్య, 

తే, చెలువ యింక నొక్కించుక సేపు న నీ వ,నారర బున నెప్పటియట్ల 

యున్న. _ విరా, 5-47 

ఒర్యీండ్లవారలు సర్వ. 

పరిజనమ.ల యందలి గణము లై నవారు. చూ. గణము. 

క, విను మర్ధార్దకులును గా.ర్య నిపుణ మానసులు నాయుధాజీవులు€ 
ద,కరాను గల పనుల జనులు( గల, రనఘా యొకిగి'డ్హ వార 

". లైన జనంబుల్, ర శాంళి, 8.88. 

ఒరీ్రాంత సర్వ, జా. అనౌ. 

చూ, ఒక యింత. 

ఒక్కింత సేసికొను 

కొంచె మూఆతటు గల్లించుకొను, 

వ, అనిన విని సంజయుండు వెచ్చనూర్చి అిచ్చవడి మూర్భవోయిన. 

చందంబున డజెంద6బు మగుడం 'జేష్టలు దక్యాయుండి కొౌండెక 

సేపునకు( జి త్తం బొక్కింత చేసికొని, ఉద్యో, 2-169 

ఒకు్యూమ్మడీ వ, 

చూ. ఒక్క యుమ్మడి- 
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శిక్కెడ వి, (ఒక్క + ఎడ) ” 

1. ఒక్కా నమయము, 

ఉ. అక్కట మోసపోయి యడియానల( జావక యున్న చాన ము,న్న్న 

కెడ నే దురంత దురితోత్యట వాధలం బెట్టియున్న. 

విరా, ౨-226 

లి, ఒక చోటు. 

శే, నీవు. దమ్ములు నొశ్కెడ నిలిచి చూచు, చుండుండని పల్యూటయు 

విరా, 8-206 

ఒకెత్తు వ, (ఒక్క -+- ఎత్తు) 
ఒకే పర్యాయము, ఒకేమాటు, 

వ. ఆందటు నొక్క మొగంబై. తోచి నడచిన సవ్యసాచి నొక్యారునిన 
కాదు పాండవుల నెల్ల నొక్కెత్తున వై చికొన నోవుదురు, 

ఉద్యో. 8-222 

క, మన సేనల నొక్కెత్తున గొనదల(చి కడంగివచ్చు గురువు తుని 

మార్కొన ధృష్టద్యుమ్నుని గా, వనుళక్యమె నీకు నిచటి వారికి 
నధిపాం (దోణ, 5.855 

శి కేగి 1. విలా. 

వాశాత్తుగా, ఆక ససికముగా, 

క, వెల చఅవ నీరిలో నొ,క్కెజగా నొకమొనలి చూడింకి నగో 

చర మై, వజ తెంచి కుంభ సంభపు, చిలుదొడ వడి( బట్టుకొనియె 

శిష్యులు బెదరన్ . - ఆది. 5-266 

చం వజల(గ రాము డంత ననవద్యు.డు వచ్చి ఐహు[పలాపయె, యం 

చుచు నున్న కలిని గృ్భతాంత వళ స్థితుడై వ తండి నొ క్కాఆజ6 

గని త వళోక పరిఖేదవతుండయి. ఆర, 8.16583 

అకొహ। ఒక 

చూ, ఒక్కా మొగి, 

ఊక; ఒకో్య ఒకో 

1. సందేవామును చెలుపును. 
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స్కీ కశ్తారునుల యందు ఘను. డెవ్వ(డగు నొక్కొ, యను జనంబుల 

సందియంబు మాన్న, విరా, 4-206 

రతా . పడతి నన్నూ టిడ( బలికిన భంగిన్క నిచ్చ'మై నిక్క-కు వచ్చునొకొ- 

పొందునొక్కొ = నిక్క-మొకొ- - విడుచునొకొ- - అనుచు 
నొకొ,- పరా, 2-294 

కళ. మా మనోరథమునకు, సీమాట విరుద్ధ్దమయ్య నిదియెట్లూకోో-, 

విరా, 1-286 

2. ఊవాను చెలుషును, 

ఆ. దివను కాని యింక భువనంలు సందిట, వట్టి రా|తిలేని యట్టు 

గాగ జేసెనొక్కొ విధి. విరా. 2-818 

క. శంకర నిభుండగు వి|వుభ,యంకర కోపాగ్ని యుకొ- యనుచును 

జాశా,తంకుడయి, ఆది. 1.118 

శే, (పార్గనమును "దెలుపును, 

చ. ...దీనికిన్ నిష్యవ్యపగత మైన జీవనుది వచ్చు నుపాయము చేయ 

రొక్కొన్తా తపము ఫలంబు నధ్యయన చదానఫలంబులు నిత్తు 

వారికిన్ . ఆవ. 1-149 

. ఒకొ్కాండు ఒకండు (భఒకొ్క్కా) 

1. ఒకటి. 

క, పాండవుల వలని కీడొక్కొాండును లే దధిప నీదు కొడుకులు ధరణీ, 

మండల మంతయు (మింగిరి. స్రీ) 1.83 

ఆ, కమలభవుండు వారి కమరత్వ మొకొండు, దక్కు గోర్కు_లెల్ల 

నక్క-జముగ6 గరుణ నిచ్చె, ఆది. 8-94 

2, ఓక్క, పురువుడు. 

క, పాండు నృపునుతులలో నొళ్కౌండై నను నొప్వ( డింతకును, 

కగ్గ. 1-226 

ఒమీకొ్ళ-క; ఒక్కార్యా (ఒక్కొ + ఒక) (ఒక్క +- ఒక్క) 

ఓ కానొక, 
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త, దేవతలవైన నొకొక్క, చో నలయునకా బె క్యతునూదన విధి. 

కా,లావా పికి మును దమపృచ్భావంబులడంచి యుడుగగ౧ బడీ 

యుండంగన్ . విరా. 1.50' 

వ, ధర్భాసూనుండు.=..ఒక్కొ క్కమాటు మధుర (పసంగముగా నాడిన: 

నెత్తంబున గెలిచిన వితంబులు దముల_ కొనంగుచుండు- 

(ఒకొ్మ,క్క-మాటు = అప్పుడప్పుడు అని భావము) విరా, 2.& 

ఒకొగ్రాక్య్థారుండు (బహు) ఒకొ,క్కళ్లు 

ఒకొ్మ_క్కండు, ఒక గ(డొెకి్కా6డు, 

వ, + =. ఇయ్యావ్టమ పు తుండు వసువులయం దొకక్కళ్ళ చతుక్ధా- 

ర్భంబులు చాల్చి సకఅ ధర్మమూ _ర్తియయి పుట్టి నవాండు. 

(|పతివాని యొక్క్రా ఆని భావము) ఆది, 4-116. 

ఒకొ్యాకెండు 

ఒక్ ్ కంక గండు ఒక్కా(డెకంండు. 

క, ఉరు శన్ర్రవ్యష్టి నాణెం, గురిసినం దదణమె యొక్కొకొని వయి- 
ల శ 

నేనున్ , వరునం &దినేసి బాణము,లరుదుగ వేసితి మవోభయంకర 

భంగిన్. _ ((పతివానియొక్క ఆని భావము) ఆరా 4-61. 

ఒక్కాట ఒకట ( ౪ ఒక్కొ) 

ఏక కాలమున, ఒశేసారిగా. 

క. ఇట పాండవ కౌరవు లొ,కొట నందటు గురుననుజ్ఞగొని మృగః 

యాలం,పటులై వనమున క రిగిరి, ఆది. 5.208 

చ. ...ఇట్టు లొ్కొక్కొాటం బడియెన్ వారార్జునుల ఘోరళరంబులు 

పంది వె, ఆర, 1.805: 

ఒక్కుటి ఒకటి ( ఒక్కొ”) 

ఏకము. 

సీ, వారివాగ[బవ్యా మవోనుఖానంబు లొక్కటిగాయగం గరంగిన 

గుటిక... యన(గ-.కే- భానువి బబు పుర్వాదివై వెలింగె, 

(ఒక్కటి ఆని సం.ము, ఒక్క టఆని వావిళ్ళ. పతి) విరా. 2=14} 
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మిక్. మొగి 

పక పర్యాయము=ఒక్క్క సారిగా, 

ను. .-...రారాజు నైన్యంబు లొక్కొామొగిం జెల్లగిలంగ బెట్టడరే 

సకోభాంతరంగంబుతోన్. కర్ణ 2-ల€52 

కగి అవ్య. (దు. ' 

1. [క మముగా, వరుస [పకారము. 

క. ఆదిత్య ద్రైత్యదానవు, లాదిగ(గల భూత రాశి ననుసంభవమున్. 

మేదిని. దదంశముల మ్కరో గదయములు నాకు( జెప్పు మొగి నేర్ప 

డ(గన్. ఆది, 8-668; ఉద్యో. 1-72: 

మధురాక్కర=* తనర జనకుండు నన్నపచాతయును భం తాత, 

యును ననగ నింతులకు మువ్వు రొగిన గురువులు. ఆది. 4-48 
ళో. శళరీరకృ,త్చాణచా కా యన్య చాన్నాని భుంజతే, 

(5 మేత్రై తే (తయో ప్యుక్తాః పితరో ధరగాశాననే, 

సం. భా. ఆది. 98-26 

బీ, పూనికతో, పట్టుదలతో, 

శ. ఆ(న్ర్రఏద్యలు గజిచి నారై_న యిష్ట ,మొగిన తీర్చుంగ నిం'దెవ్వం 

డోవుననిన, జాయ మొగమిడి కౌరపుల్ పలుకకుండి, లేను దీర్చెద 

నని పూనె నిం్య్యద్రసుతుండు. ఆది. 5-224 

రెం వెంటనే, శతణము. 

స్కి .... నాకు(.--ఆ. గలశళభవు( డగస్త్వ్యుం డలిగి యత్యుగాహి,వగు. 

మనియును శాప మొగిన యిచ్చె. ఆర, 4-119 

4 చక్కగా, లెస్సగా. 

ఆ. చార సం[గవాంబు ధరణీళ రతిపుత్తు), ఫలము కీలవృ_త్త ఫలము. 

(శుతము, దత్తభు కఫలము ధనము వేదము లగ్ని,హో|[త ఫలము 

లనియు నొగి నెంణంగు. నభా, 1-51. 

5 కొన్ని 'యెడల వాక్యాలంకారముగా నుపయు క్తముం 

క, ఘనముగ నయ్యిం[దోత్సవ, మొనరించు మహీపతులకు నొగి చా. 
97) 
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యుర్వ,ర్దనమునగు( చెరు గు నంతతి, యనవరతము ధరణ్లిం (కుజకు 

నభివృద్ధి “యగున్. అదె, శిత 

శఒచ్చెము దే, వి. 

ఆవమానము, పరాఖవము. 

క, అని విదురు చెప్పిన ట్లిద, తుది గృష్ట్ణు(డు పాొండునుతులతో వేళ 

గునే, పదనే యీగికి నిచ్చిన, బెవరి రన  యొచ్చెమైన( వి కుట 
నగ రే, ఉద్యో 85-168 

శ్లో. అనమానళ్ళ యత స్యాత్ కృతియస్య విశాంపతే, 
న తత్మెర్యాత్ బుధః కార్యమితి మే నిళ్చితామతిః 

సం. భా. ఉదోర్ట. 67_4 

చ.....మానిః కిం దనుందాన కాచికో,లొరవిన చానంజేని నభ నొచ్చెము 

దకి.. నం వా డునందనుల్ , (ిదకిరిగాక యయ్యొడరు రాచకొనూ 
రుల కోరు నట్టి దే, ఉద్యో 1-848 

ఉద్ది వి. | 
(ఉపాధ్యాయ శబ్బభవమని నై ఘంటికలు అవర సామ్యము ఆడ్థ పరి 

పూర్ణ శ లెని “ఉపా ఛాయ శబ్దము “ఒజ్జ కెట్లు (పకృ్శతియో యొ 

లే "యెలుక .) 

1. ఒజ్టి “రిటిదె, 

స్రీ, ఎవ్వని చారి [త మొల్ల లోకములకు, వొజ్జయె వినయంబు నొఅపు 

గ అపుం విరా. 2=.9] 

2. ఉపాధ్యాయుండున 

శే మదనుండింలికి నొజ్జ్టమై మతకములును, నదను చెటిగించి నాకడ 
కనుచు నొక్కొ, విరా. 2=295 

శః సుకువు. 
| | చం పలుకులు వింటిలే ధనువువ"పైడి వారెకినెల్ల నొజ్జ దో +ర్చుల విది 

* "తుండు గుంభజాు(డు, " దణ. 245 

శ. ఉపదర్శకు(డు, ఉపద్రష్ట, 

"న, విని గ్ర్షడుర డమర్తుగ్గలకు విన్నను చొవ్పయగతు [(వయోగముల్ , 
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మనము దలిర్బ(గా నడపి మర్త్యునియాగము నొజ్జంగాంగ జొలనిది 

నిజంఐ యింక ననులావ మొనర్చక పొమ్ము వే యొ,క్కని నువ 

దర్భనంబునకు( “కొను మారని నీవు నావుడున్* ఆశ్వ. 1-41 

ఫ్, బుత్విజు (డు. 

ఆ, భమ్యభోజ్య లేవ్యాపానీయముల మీద, నదములోని ఏ|సజనుల 

మీంద, వెగడు పడగ వాటి వెటిపింత' మొజ్జలు, త త్స యోగ 

విధులు దప్పి పజవ, ఆడి, 2.181 

= 
శజతనము పి, 

ఒజ్జనము, ఉపాయత్యము, ఉపదర్శనము, 

ఆ. అన్న నాకు మానుు( డాతండు ననుపంగ, నాచరింతు నీదు యాగ 

మునకు, నొజ్జతనము వేగ ముర్వీళ యగ్గురుం గని యనుజ్ఞ వడ 

యుము, ఆళ్య 1-ర5్ళీ 

ఒట్టిడు దే. ఆ. |కి, 

“/పథముచేయు, ఒట్టువెట్టు, 

వ, ఆందొకం కేనట్ట నేసితి నేనిం బరలోళఠబున విపులునిచన్న గలికిం 

_ఉనుదునని శపథంబు నేసిన నమాట వినుచు వివులుం డట ననం 

జన మటియు మార్గంబున 'నార్వురు జూదం భాడుచుండ వాచై_న 

నొకం డట్ట యొుట్టిడిన. ఆను, 2.210 

శట్టినమంట దే. వి. 

(పజ్వలించిన యగ్ని. 

ఉం చెట్టనికోట నీకు హరి భీముడు నర్జునుండున్ రణంబునభి,దొట్టి న 

మంట లా కొలది యోధుల సాత్యకియున్ వీరాటు(డున్ 

ఉద్యో, 1.297 

ఉ. అర్హునుండొక్క-ండ వై_రిసేనలకు నొట్టిన మంట, ఉద్యో. 2-194 

హిట్టు. "దే. రా (కి, 

(పజ్వలించు, మండు, 

చ్ ఒట్టినమంటం 
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ఉంచు, "పెట్టు, 

ఉ, ఇట్టిది (కూరక రమని యించుక కొంకక లక్కయింట( జిచ్చొట్టితిం 

శల్య డై 104 

బి, 

శపథము (పతీజ్ఞ్ఞం. 

వ, మార్గంబున నార్వురు జూదం శాడుచుండ వాదై న నొకం డట 

యొట్టిడిన. అను. 2.210: 

ఒడంగూడు; ఒడంగూడు చే, అ. (కి. - 
1. కలసి మెలసియుండు, 'న్నేహముచేయు. 

క. తఉర*దక గతిం బాండవ, కౌరపు తొడ(గూడి మనికి కార్యుంబది! 

న్మీవారసి నడపుము వారన్మవీరన( గురుముఖ్య నీకు వేలుం గలదే 

ఉద్యో, 8-258 

శే, ఆనుజతనుజులు.( జెలులు వియ్యములు నడుగు, మాలిపోదురు 

నీకుగా, మనుజనాథ, దొరకు గులనాశనుండను దూటు మేలి, 

పాండవులతోడ నొడంగూడి మనుము. ఉద్యో, 8.847 

సీ తద్ధయు శాంతుండై తక్కువ కోర్చి ళ్యతుని గని యొడంగూడి 

మన (గవలయు. శాంతీ. 35-88 

క, ధృత రాష్ట్ర) చెయ్యమున నం,తత పరి తులగుచు( జాండు తనయులు 

వినయాన్వితులు గుమూర (కీడ్యారితులయి యొడ(గూడి ధఛార్తరాొ 

షలతోడన్ ఆది, 6.168. 

- క, కలుగు, సిద్ధించు; లభించు, [పా_వ్రించు, 

“క, కడువడి నీవరుగ(గ వడ,ముడియును నీ వెనుక శీ ఘమున చెయి: 
-. దుం గ,వ్వడి కుశలియైన విజయం, బొడంగూడును మనకు దీని 

కొడబడు మనభఘ్యా “ - [దోణ. 8-£97 

తం అట్టిద యేల చేయు ననయంబు నయం బొడ4గూడC బలిజ 

నీవి విట్టి కెజంగుసేయుమని యేర్పడ( “జెప్పిన'వాని క త్తణీం, బుట్టిన 
సంత సంబు ననువు3 బరికించితి కాదె, - నిరా. 2-2 ప్ర 
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వ. అనవుడు నంజయుండు దేవా నీ చిత్తంబున నిడి దీని నింతం గొని 

యాడిన గర్భం, బొడ(గూడునే యనిన వాసుదేవుం డిట్లనియె. 
ఉద్యో 1-846 

క, ఒడ(గూడిన సా|మాజ్యము, నడలున దిగ(దావి చనిన కఖల జనులు 

నిన్, గడు( బేదమననువా(డని, చెడ ఛాడుదురోనిన మము నిసీ 

యనుటదు బే. శాంతి, 1-117 

శా. (గరుడుడు). ,.ద్కుర్వార మై కర విహార మొప్ప నమృత (గావాం 

బొడం గూడుడుం, దారావీథి జనం దొడంగ నుగడన్ దర్పం 

'బెలర్పన్ వడిన్, ఆను, 1.255 

వు, వరర్తిల్లు, ఉండు. . 

క నడవడియను మున్నీంటిం, గడవం బెట్టంగ నోడకరణిం దగి తా, 

నొడ(గూడు ననిన నత్యము గడచిన గుణ మింక నొండు గలదే 

యరయన్. ఉద్యో. 2.89 

'4, సమావేశళమగు; ఒక చోటికి జేరు. 

క, అమవస గావున నే( డృక్కమలజు( గొలువ6ంగ మవార్షి గణములు 

పిశ్ళ నం,ఘుములును బోదురు (బవోన్షైండమునంగల వారలం దొడ 

గూడంగాన్, . ఆది; 5-66 

శుడంగూరు చే. అ. కి 

సిద్దించు, కలుగు, లభించు (పా ప్రీంచు, 

క. పడియేడ్చిన( గృష్ణ(డు తగు, నుడువుల నూళశార్చిశన మనోరథ 

మిమై, నొడ(గూడిన మానువమగు; నొడలు విడిచి నిజపదంబు 
నొందుట కరిగెన్, మౌస. రిక (పాశాం) 

శ*డంగూర్పు దే. స. |కి. (జడంగూడు) ఒడంగూడం జేయు 

1. లభింస( జేయు, 

క. ఆపదం గడవం బెట్ట (గ, నోపి శుభంబైన దాసి వొడంగూర్చను 

మా, కీపుట్టువునకు( వాండు, జ్మాపాలు(డు నిన్నుజాపి చనియె 

మవోత్మా. ఉద్యో. లింరీ 

క రాజు యధిష్టిరుండ్లై వారి,చా జయ మొడ(గూర్చ నున్న తశ్రె 
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న్యమురా,రా జిట్లు సరకునేయమి్మిి నా జనము దుఃఖ భాజనం 

బగుటం జుమీ, ఉద్యో. 2-286 

ఉం =---భ_క్రజనాఖిమత (పదాన వి,చద్యాదయితత్వి మేర్ప్చడ జయం 

బొడుగూర్పుము, శల్య, 1-275 

2. సిద్దపజచు, అమరు, 

వ. ...వాసువేవుండు రేవకడయ వచ్చు నంతకుమున్న వురంబున': 

నుతళ్సవంబు సాటుండని నియోగంచి వివిధ గంధమహీత మాల్యం- 

ఖులు సంపాదింపను మణిభూషణ చి తాలబర ౦బులు నమళట్ట ను. 

నరసాన్న స్యాదుపాన (దవ్యంబు లొడ(గూర్చను నేర్చురులగు. 

తజ్జుల నియమించె.. ఉద్యో- 3-166 

సీ, మణిగణోజ్జ్వల మైన మన యరదంబున్క జవనాశ్వోములం బూన్సు, 

చాపజాణఖడాది సాధనోత్క్మర మొడ(గూర్చుముం 
| దోణ. 1-88 

సీ ఆకొనియొడ(గూర్చి యన్నంబు తళియకు వచ్చిన గుడువని 

వాని భంగి. శాంతి. 1-64 

చ. వల నధికంబుగా గలుగు వైద్యులు శాస్త్రము అభ్యసించి నుం,దుల 

నొడ(గూర్చ నేర్చి తను దోషములారయు బు ద్ధిగల్లి ౦మ్మార్రుఆకు( 

జికిత్స సేసెడరు. | శాంతి, 1-215 

కి సిద్ధింపలబేయు, నెజ జేర్చు. 

చం =..వ,యనువున చెప్పు డెయ్యెడ నిజాఖిమతత బభబొడంగూర్తు. 
అ చెప్పుము విరా, 2-268 

నం స్యాగ్రతే మీుయిద్దట.. యాగమ్రనంబునకు పాతువగు ' కోర్కి. 

యన్కుద్వేగంబున చెణిగింవుడు, వేగము యొడంగూర్తు నెల్ల విధ 
“ఎ తబల కార్చిన్ స్వ Dn (దో, 2-862. 

రశ సకుజార్చు, కలిగించు. 

క 'టెడిముడిపడుచు నెరురుననం గడంగుచు. వోరములు చక్కగా 
. (రోలుచు ము, ల్లడిగోనుచు “ఊర్విలానం, బీొడలికే వొడ(గూర్చు 
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చుండ నుగ్మలి యంతన్, విరా, 2-114. 

వ, శాంతి [పకారంబునం గార్యంబు నడపి యొక్కటియై మమట. 

యొడ(గూర్చి రమ్ము. ఉద్యో. 1-272. 

ఒడంబడు; ఒడ(బడు దే. అ. కి. 

1, అంగీకరించు, ఆనుమతించు, ఒప్పుకొను, ] 

స, ఒడ(బడ్డయచ్షైన నడరి వెకొన(జూచి, చెన్నటి యగుట నిశ్చేష్టం 

బొరయ విరా, 2-801; ఏ౮. 4-24 

క, కోడువడి నీ వరుగంగ వడ(ముడియును నీ వెనుక క్రీఘమున నెయి 

దుం, గవ్యడి కుళలియైన విజయం, బొడ(గూడును మనకు దీని 

కొడ(ఐడు మనఘా దోణ, 8-297 

క, == మేను వెలిగ నట నో, నొడ(బడనని పలికె (వాహ్య్ముణో_త్తముం 

డధిపా, శాంతి. 4-189; శాంతి, 3-167 

చ. ఎడవక యర్థ్ణ గిమచ్యుతున కిచ్చితి మిచ్చిన దీనికిం దొడం,బడమని 
దుర్జనత్యమున( బల్మెడు వీరుల మ_స్టకంబువై , నిడియెద నంచు 

, దాః జరణ మె శె నథన్ సవాదేవుండు. నభా, 2.60; నభా, 2-9 

ల సంతోషించు. 

మాలిని: తమ్ములు చానుమ ధర్యితనూజుండు =. అమ్ముుని భాధ, 

న రేణ్యునకున్ వినయము్యన (మొక్కి. నమున్నత ప్కీఠమువ నుంచి 

యథావిధి పూజ లొడంబడ కేసి... ఆది. 6-91, 

8. మై తి సేయు, 

చ. కడు! జనువాండునై పురుష కారియు దతు(డునై_న నుంతి చెం 

ఓ; పడరఃగ రాజపు[ తుల మవోధనవంతుల(జేసి వారితో, నొడంబడి 

పత మేర్పడ(గ నుండండుగా. సభా. 1-లి1 

(మై శేయు(డు రురో|ోధనునితో) 

వ. వారికి నానుదేవ ధృన్టద్యుమ్నులు సంబంధ సనవోయులు జరా 

నుఠణవంతులై న మనుజులు వారిం 'జెనకి యెట్లు జీవింతురు నీవు 
వారితో నొడంబడియుండు మిది కార్యంబు. = ఆర. 1.108 
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స [కి 

నహించు, ఓర్చు. 

ఉ, అక్కట మందళాగ్యునకు నట్టి తనూభవ రత్న మెవ్విధిన్, దక్కు 
విధాత నిర్ణయు. డొడంబడునే కడు మేలి వస్తువుల్, పె స దినం 
బు లున్క్యిా, [దో ౯ 2.240 

శుడంబజచు; ఒడంబటుచు చే. స, [కః (౪ ఒడంబడు) ఒడంబడం 

జేయు 

ఒప్పించు ఆమోరింప( జేయు, 

వ. అమఅకుల నెమ్మెయి నయినను. 

క్క ఒడ(బజచి మాకు వారికి లుడమి నగము గాగలవేసి ఫొందు 
పొనంి యుం,డెడు నట్టి శతెజ(గు సేయుట, కడుచే లది గౌరవము 

సుఖంబును కేయుక్, , ఉద్యో. 8.77, 78 

క. ఆనుజుం డతనికి నను చెను, పొనరిన పంవర్తు భక్తి నొడ(బజఅచి 

తగం్య గొనివచ్చితి మత్క-తుయా,జన మీ యూగిశ్వరండ ఇబాలుం 

ఇఒడంబలుచు; ఒడంబలిచు శే, న, కిం (V'ఒడ(బడు) ఒడ/బడ. 
“జేయు 

ఒప్పించు ఆమోదింవ(౧జీయు, 

చే నాకుంగ _ర్తన్యమగు పని నీకు. జేయందగవు గావున నెర్దివిధ 
ముల బూని, పొండవార్థంబు ధృత రామం పాలి కరిగి, నేర్పు 
వాటించి కార్యంబు దీర్చవలయు 

వ. అని చెప్పి యొడంజజుచి యతనితో మజియు నిట్లనియె 
ఉద్యో 1.64, 55 

క* ఓఒడ(బణీచి మాకు వారికీ. బుడమి.. నగము గాలంజేవి పొంది 
పొసంగియుం,డెడ్సు నట్టి తెజింగు నేయుట్క కడుమే లది గారవము 

మఖింబును కేయన్. ఉదోో, $3.78 

ణి మం, ందుమర్లతుండు. గాంధర్వ వివావా న్వరూవంబు సెవ్చి శకం 

తల నొడంబజిచిన. ' ఆది. 4-58 
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(“ఒడ(బజచు" = “ఒడ(బటుచు” అను రెండు రూపములు భార 

తమునందు( గనంబడుచున్నని. నూ, ఆ. నీ, వారు “ఒడంలబఅచు” ఈయ 

లేదు, ముదిత | పతులయందు ఒడంబజచు ఒడ(బజుచు - అను పద 

ములు విచక్షణ లేకుండ నుపయోగింపంబడినవి, కొన్నిట “ఒడంబలుచు" 
ఉన్న 'తాపుల “ఒడ(బజిచు' కనుపట్టుచున్నవి ) 

శడంబాటు దే. వి, (౪ ఒడంబడు) 

1. సమ్మతి, అంగీ కారము, 

క, అనుచు నొడంయవాటు లేక్కున్నను నయుగ_త్తరుని నొగల నడుకొన 

నిడి తానును రథమెక్కి, రథికుండయి, చనియె నరుండు జమ్మి సేర 

నమ్మదలీలన్. ' విరా. 4-04 

వ, ...అక్కుంభ సంభవుండును వసిష్టుండును (శోనులగుట రాజుల 

కొడంబాటు గాదో కదే యనిననుం బలుకకున్న యన్నరపతి 

తోడం బివమానుండు మటీయు నిట్లనియె, ఆను. 5-846 

శి. ఒప్పుదల, ఒడంబడిక, 

మ. జననీ నీవమృతంబు "దెమ్మనిన యాసతో క్తి వాటించి యేం జని 

నానావిధ కర్భ్శకర్శ్మరుడనై సాధించి వేశెచ్చితిన్, విను నానీ 

"'యొడంకాటు నెల్లజనులన్ విన్పించితిం "చెల్లిగా, వినతం దోడ్డాని 

'పోయెదన్ మనమునన్ వి[భాంతి లేకుండుమీ.. ఆను, 1-268 

శి. సంధి, 

ఆ. మేలు గాక నీకు(బోలి నట్టయిన నం, డరిగి యేము వారు నర్జి6 

ఖొంది,యుండు నట్టుగాగం నొడ(౧ాటు గావింపు, మెల్లభంగి 

మనకు నిదియ లెస్స, ఉద్యో. 38.88 

క. అనినను వెండియు నొడంయబా,టునకు జొరని చానికిం గొడుకు 

తోడ. గడుం, గినిసి ధరణీళ్యరుం డి,ట్సను( గొలువుననున్న వార 

లందటు విన(గన్, ఉద్యో, 2.288 

శిడమి దే. వి. 

ధనము, సొమ్ము, నంపత్తుం 
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ఆ. ఒడమ్ లేనివా(డ నడపీనుంగను నవుహో క్రి వినమె చాని నూర 

వలె. ('ఒడమె” జ్యా అనియు నూ, ఆం నిం) శాంతి, 1.49 

ఒడయండు దే, ఏ. 

+ | పభువు, రాజు. 

తే శేవజనరకు కొడయని కేయవచ్చు, వానుశేవుని మనుమని వ(జ 
దేవు, మౌన. 188 

2. అధిపతి, ఆబజ్ఞాపకు(డు. 

సీ నీవు రాజవుగాక నీశేను శాజస్కే గురుని మవోశాజు' గురువ 

శేణ్యు, నిటునేయునుని పంవ నే నొడయండనే. అశ ల 

శే. ఇవ్విధలబున నఖిషేక మెలమి( జేసి వరమభ క్రి నతోహిణీపతులల. 

జూపి, వీరికిని నై న్యములకును మీగ యొడయ, అనుచు! బట్టంబు" 

గై శంతనుతనూజు. (ఒడయ,డు = నేవాధిపతి) ఉద్యో ఉ-159” 

$, కర. 

శే, =+టెగ | త్పాణుం డొడలు, మనుష కెలుపంగ నొడయండు ననుట' 

 మగుడ్క నరుగుదెంచుట వింతగా దతని కెందు. (దోణ, 2-176 

శ అర్హుడు యుక్తుండు, తగినవాడు. 

ఆ ఆందు నెలనాళ్యు లున్నవరుండు ముక్తి కొడయ డం[డు. 
Ce) బీ 

ఆను, &.6కి 

సీ ...నీవు _దక్క6గ నాకు హితము సెప్ప, నొడయం జెవ్వండు భవ. 

దుపద్ష్ట పథమున, నిష్టమై నడచేద, ఆ. 1-80 

తే, ధరైజుండు మాకు( భు యాధరరతనయు, నాజ్ట్మ నే మేల: 

మొనరింతు_మనిమిమేందు. డొక్కరుండ * మమ్ము శాసింప 
నొడయం 'డనుర్త 'లెందు ె వ్వనై నను భయమేమి మాకు. 

(శాసింహ ంపసొడయండు - “శాస్తా అని మూలము) 

ఒఅడయు(దుు ఒడయుండు చే. ఏ. ఒడయండు 

రాజ్యా [వభువు. 
వ. వికృత వేషులగు పురుషు లిరువురు దమిలో వివాదంబు చేయుచు 
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వచ్చి యవ్విభుండు మనల 'శాసింప నొడయుండు పొమ్యునుచు 

నిజ్వాకు ముందటి నిలిచిరి. శాంతీ, 4.154 

శ్లో, ఇవో స్టి నౌ వివాదోఒయ మియమ్ రాజా౭నుశానక 
సం, ఛా. శాంతి. 1988.85 

ఉ, ఐనను మత్స్య దేశమున యాళ్ల కితం డొడయండు గాన సొ,కీనత 
నాథు దూజ(దగుం విరా. 2-148; కర్ణ 2.109 

ఆ, **ంగ్భపా,యుక్తు. డోవధులకు నొడయు(డగుట, శాంతి. 5.12 

(గృవహయుక్తు(ఃడు = గృవాన్ఫుండు) 

8. ఆక్షుపించువాండు, శాసించువా(డు, 

ఆ. ధాత నిన్ను నేమి ధర్మంబు నడపుట, కై సృజించె చాని నాచరించి 
యుండు నీవు నీకయొడయుండ వే, ఛాతృచోదిత (సవర్తను(డవు 
గార శాందిం 1-209 

వం ఉ త్రమతీతిపతు లనేకు నీ కయ్యంబున మృతులై రి నిజ పాణం 

బునకు నొక్కరుండు నొడయండు లేక తక్క శాంతి, 6201 

తీ. ళ ర, 

శ. + ఊగ త్పాణి( డొౌడలు మనుష జెలు సంగ నొడయుండు ననుట. 

మగుడు నరుగుచెంచుట వింతగా దతని కెందు, శాంతి. 5-214 

(ఈ పద్యము రో, 2.176 గా గూడ గలదు. అక్కడ “ఒడ 

యండు అని యున్నది.) 

శే. విను [గవాచారంబు హేతువులుగ, నకుభములు శుభములు నరు( 

డాచరించుు |గవాము నేయించునే తాన శానిచేత, కొడయుం 

డ్చు గాన ఫలములు గుడన వలయు. ఆను, 5.128 

ర, హక్కు గలవాడు, అధికారి 

సీ, (వాహ్యణు నర్భ౭బటు పదిపాళ్లుగాంజేయ నాలుగు (బాన్మాణీ నంద 

నుండు, జ _క్తియాత్శ్మజు(డు భాగములు మూండును వైశ్యశన 
యుండు శెండు శు దాతనూజుండొకపాలు గొశుటకు నొడయులు. 

_ అను. లి-12లి5;, ఆను. 5-205+ 
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ఒడయురాలు దే. విణ. (ఇ/ ఒడయు(డు) 

స్వామిని, యజమానురాలు. 

సీ. ...తల్లిదం[డ.లుము బాంధవ జనులును, గారు నిన్నీగికి గర్తలు 
విను నీవ యొడయురాలపు, ఆర. 7-887 

శడలు చే. బి, ళం బవాు. ఒడళులు, ఒడళ్లు 

చేవాము. 

క నా యున్న జాము దల(వవ,యీో యొడ ఠీబీర యిట్టి యువపు 

జందం, జోయన్న మదన వికృతిం, జేయుననుట యెంతయును 

నిషిద్దముగా చే. విరా, 2-19 

శే, సగము చచ్చిన యొడళులు జలచరములు, రక్షవూరంబు దో 

యంబు |పచుర మాంస, పటలి పంకంబుగా(గల బహునదీ (వ్రతా 

వాములు వాతి సంగ రావని నృవాల, ఖీష్మం లి_185 

వ. పొద్దెక్సీన నై డతాంకును రేయింటి యలజడియు నప్పటి యాం 

ర యు నొడళ్లు డిల్లపడం 'జీసినను మొగంబులు -వెడంగు పఆపినను 

బొలివోని పొరుషంబుల నయ్యిరువాగునుం గడంగి కలయన్ జెరసి 

చినంగా, - [దోణః 6.286 

ఒడి బే. వి. 

ఒడిమై ( గట్టుకొను బట్ట, వస్త్రవుటి. | 

ఉం నెట్టన యిట్టి యల్కమది నిల్పతి రక్కెస శాలి్మిం జిచ్చొడిం, 
గటిన యటు పెదయును గాలము, ఉదో్యోం 8-118 

అ ౧m లు 

(ఒడి = తొడ వె ఖాగము, పొత్తికడుపు వై భాగము) 

శుడిరము చే. విణ. | 

1, మనోహరము, రుచికరము, కమ్మనై నది. 

ఊ. =. .న్కనీన్టిలంగ అాననీని నొకనిం బురి( గానని యట్టుగా(గ మేన్, 
గాతియ వెట్టియెన నొడికంబుగ వండుదు చెల్ల గూరలున్. 

విరా. 1-77 
శి సుఖకరము, వోయి గొల్పునది. 

చ, కుడిచిన, షిమ్ముటం గునుమ కోమలి విసృత 'నం_స్తరంబుగా, వొడి 
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కపు చెజ్టనేసి | పియు( డొయ్యన యందు శయింప, ఆర, 5-11 

ఒడియు దే. స, (కి. 

1, వాకాత్తుగా( బట్టుకొను. 

స్కి ఘోరగ్భ[ధము నుకుమార నాగాంగన.( బటుగతి నొడియంగల 

చాబుకరణి, విరా, 2-128: 

2, ఒడుపు వేసి సట్టుకొను, తలీమి పట్టుకొను, 

క, ఎటీ(గి పిలుచచిన వెస బై కులుకుడు సాళువము గాకి నొడిసిన' 

భంగిన్, వజచజవం బొదువుదు, విరా, 2-281 

వం కగ్టుండు శ క్రివైవ మలంగి వెరవున నొడిసికొని చానిన యవ్వడ. 
ముడి యతనివై వై చిన, 

(ఒడిసికొని = ఒడుపు వేసి పట్టుకొని _ కొను స్వార్ధము) 

ఒడుచు దే, స. [కి 

1. ఓడించు జయించు, గెలుచు. 

ఆ. అమరులకు నజేయులగు కాలకేయుల, నొక్కరుండకాడె యొడి, 

చె గర్గ, విరా. 4-209; కర్ణ. 2-24. 

చ, *..పన్నిదము గెల్చిన క దువ వేను మాటమై నొడిచితి. 
ఆను. 1.2668: 

గీ. మదము గామంబు( [గోధంబు మత్సరంబు, లోభమును మోవా 

మును ననులోని సవాజ, వై రివర్గంబు నొడిచినవాండ యొడుచు; 

న|శ్రమంబున వెలుపలి యహిత తతులం ఆది. 8-206: 

క. కడు నధికుతోడ( డొడరినం. కొడిచిన నొడిచినను బురుమ పురుష 

గుణం బేర్పడుంగాక హీను నొడుచుట, కడిందియె పౌరుషము 

దాన( గలుగునె చెపుమా, సభాం కే=12కీస్టిఆది, 8-256 

ల. ఆడ(చు, నకింపంజేయు. 

సీ, ఎ పుణస్ర్రపాప బంధంబుల నోపి బంధింపంగ6 బడక మనోవృ త్రి 

నొడీచిం ఆది. 5.60 

శి. వధించు చంపు, 

తే. ఆలిథుల కెల్ల దలదం|డి యట్టివా(డ, యసురవిభుండు ఘటోత్క-. 
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చుం డాహపిడింబ్క కొడుకు మాయా బలంబున నొడుచు. బగలజ 

నతనికడ దానవానీక మగ్గలంబు. ఉద్యో. 4.268 

4, ఐలాతాారముగా (గహించు, అపవారించు. 

క నా తనూజులు దుర్భుద్దు లీ ఇెజంగు, నీవు. నలంపథ యాళశ కీ 

నీరజాతు( డోడిచి కొనియన మొజకు చేనున్న తియ్య, పండు 

వెన నా(ంచికొనిన నేర్పరియు(బోలె, : [దోణ, 5.248 

సీ, గాండీవ మారదిగాగల యాయుథావలు, లుక్కివంబున నప్పు 

డొడిచి కొనంగ, మజుచిన వాండయ్యు మంచాత్యుం. డాధ్నార్తి 

రాష్ట్ర్రండు గాంధార రాజతనయు, వచనముల్ విని యక్షవతి 

నెపంబున వాని. గమ్ర(డై కొన సమకట్టి మనల, మగిదడింవ(గా 

దుష్టమతిం జీని విదురు( బుత్తెంచె, ఆర. 1-ర్5్ 

ల్, గంటు, పూని తోయు, పడ((దోయు. 
(| 

వ, *,..మల్లయుద్ద సన్నద్ధులై కిట్టుచుం బట్టుచు( బాయుచు (వేయుచు 

నొడుచుచుం బొడుచుచు మణియు ననేక (వకారంబుల వీరత్వం 

బును విశారదత్వంబు సేనలకు వెజంగు పుట్టింపం బోరాడిరి. 
(దోణ, త-260 

6. కలిగించు, (పనరింపంజేయు. 

సీ సమర వికానంబు చెమట నొప్పజకుండ డఉూ౭తిదిధితులు బేయెండ 

నొడుచు ఖీష్ము. 1-119 

తడుపు దే. వి. (౪జడయు) 

వట్టుకొనుట యందలి యనుహలస్థితి. 

వే ఒడుపు దప్పిన మవోనాగంబునుం బోలె నిట్టూర్పు నిగుడ నిట్ట లం 

బగు కోపంబు వెల్లున మల్లిడి గొనుచుండె, విరా. 2-181 

ఇడ్డగెడవు దే, విణ. 

"౨ కొజగి మజ్యొక (పక్క వెకి లేదినది తల కిందై_ 

గొడ గెడవయి గజవాజియుతముగా( గడంగి 

ముఖమూ మొర(గ( దివురు మూర్భత మాన్నుల్శు 
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యధిక మైన పుణ్య మనఘచరిత,, ఉద్యో 8-288 

శ్లో, పర్యప్తాం పృథివీం నర్వాం సాశ్వాం: సరథకుంజరామ్, 

ఆ, కెడసె వాయమ.లొడ్డ గెడవయ్యె రథములు, చాపకట్టు వడియె 

సామజములు, స్మ్మ:' డీఎ1 65; నీవ. 39139 

వ. కొండెక (కుంగిన చ(కంబు కుండమునుంగం దిగబడిన నొడ్డ 

. ₹ిడవై యరదం శేటునకు ననువీక తక్కిన నుక్కాటి యక్క 
రుండు, త $..850- 

" ca కర్ణ 

శఊడ్డనము చే వి. (ఇ ఒడ్డు) 

1. వూ్య్యూవాము. 

వ, ఒక్క యతోపిణి యొడ్డనంబు దీర్చి. ఉద్తోో 1-221 

క, అనురూపములగు నూ అటొ,డ్డనముల్ (పస్ఫురిత ములు థ్నఢం 

బులుగా౪ దీ ర్చినంగా క శెఅంగగునే, యని మొనలేర్పటణిచెం శర 

వాన్వయమ. ఖ్యా భీపస్టా 2-26 ఖీ. 8-12. 

సీ, ఆనఘ సంశ_న్గక వాననంబునకు సీవు, ననిన నొడ్డన కడంగి, నడచి 

(దోణిని. ద లపడికిమి. 2.470, 

2 ఒడ్డుట, అడ్డు పెట్టుట, 

ర్ “కం ఇవు చి[త్రగతులం భోరంగా నొడ్దనముల. బొలినెం బలకల్ 4 

కర్ణ. 1.94. 

మం ఒక దిక్కుద్ధ తిబూన్ని యుండు చెప| వేయన్ మేను వంచించి 

(వేంతకు దప్పన్ వడి [వేయు నొడ్డనమునం దప్పించి వేగంబుగుం, 

దక నొప్పించు. శల్య, 2.57, 

ఫ్రై, చ కశాశార ఫల శాస్త్రము, ఒకరకమైన బక్కము, 

(ఈ యర్ణమున తద్భవము. నం. అడ్లనమ్) 
థి G 

కీ (కమ్రిఅంగదిసి పలకలు పడియలు గావించి యలు(గుల నొడ్డ 

నంబుల నంగవుచనంబులను (వేటు పోటుల సవరింపకుండం గాచి 

గాచికొనునోజ మెజయిుచుండీరి, [దోణం 4.262. 
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శో. అసిథ్యామ్ చర్మణీ చి శే శతచం (దే నరాధివ 

నికృత్య పురుమవ్యా ఘౌ బాహుయుద్దం (పచ [కతుః, 

నం, భా. [దోణ 143.40: 

ఒడ్డారము చే. ఏ. (V ఒడ్డు) 

పంతము. పోటి. 

సీ. ,..ఆవ్యధూటి కేవల ధవళంబు నా విని యొడ్డారమునకు నేనదె' 

నల్లందవము కంచె, ..తే... వెనుక దెస నన్న వాదయ్యె, 
ఆను. 1-198" 

ఒడ్డిమి చే. ఏ, (౪ ఒడ్డు) 

బాద మున బంచెముగా( బెట్టిన వస్తువు 

వ, ఆ శకుని యాడి యుధిష్టిరు? డొడ్డిన యొడ్డిమియు గాలుచుచు: 

వచ్చిన. ఉదో్యో. 1-22" 

ఒడ్డూ దే, న కి 
1. (వల మున్నగువానిని) ఒగ్గు, పఅచు, పన్ను. 

శే, ఇందకు నిన్ని భంగుల నిడుమ గుడువవలసె ధర్భత నూభవు' 

వలనంజేసి. చాయలొడ్డిన మాయజూదంపు టురుల(బడి కులంబున 

కాత( డిప్పాటు శెక్సె. నిరా. 2-225 

వ. అప్పు డా భీవ ణారణ్యంబున నేదిక్కు చూశినమ దజచుగా 

నొడిన యురులు దోంభె, (స్రీ 1-47 ; | Aye 8_208- 

G 

వ, వందెముగా. బెట్టు సెట్టు. 

లే, ఆనఘ మామామ శకుని నార్సై కడంగి, జూదమాడెడి సీతోడం 

గాదు నాక, యీతండొడ్డిన ధనరాసు లెవ్విమైన( బోడిగా నీకు 

. సీంగలవాండ నేను. సభా, &-174- 

ఆ జూదమాడి ' ధరగశ్రిసూనుండు రాజ్యంబు, ననుజులను (లియాంగనను. 

పణంబు' గాంగనొడ్డి యాడికాజేయం బడండె య,ట్టగుట దిని 

శం. అఆడముణగాంబెటు*.. 
౮65 యు 

క, వాకొలంది విచారింపక్కొ నీకి ట్లనదగునె మిన్నునేలయు నిమై శ్రెంా. 
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గాక తిరుగంగ(బడినం, బోళీ ముంజేతు లొడ్డి పోవంగ( [దోతున్.. 

ఉద్యో. 3-60: 

క్ర, కౌరవవాయక పాండుకు,మారులు నీతోడి పొత్తు మనియెద 
మనగా, (శ్రీ రా మోంకాలొడ్డిన వారి విధమశా బె నీవు వలదను. 

ల్లన్, ఉద్యో, 8-948. 

వ. ఆయ్యనిల తనయుండు సాధనవై కల్యంబున వెడంగు వడియును. 

వెన్నీకమున్ను విన్వచ్చుచేతం: జచ్చిన సోమజంబుల వాయంబ.ల। 

బుచ్చికొని డాచేత నొడ్డుకొనుచు వలచేత వై_చుచు( బెనంగె. 

[దోణ. 4.286: 

కీ. గులిచేయు, బలియిచ్చు. 

క, అఆనిమిషనాథుం డిచ్చిన, భునశ క్రికి నసురనొడ్డి గాండీవి. దొల. 

గించిన వారివంచన పదపడి, మన మెల్లను చెలియ వినమె మను 

జారీశా, కర్ణ, ఎడ్ 16 

5. ఏర్పణచు, అమద్చు, సిద్ధ పణచు* 

సీ విను మట్టి ధృతరామ్ర తనయులు గానె యీ, యొడ్డిళ మొన 

లలో నున్న నారలు, థీవ4 1-198 

6. (ధానాదీః ము పుచ్చుకొనుచుటకు) వాస్తాదికము చాచు, పట్టు, 

శే. అనిన నాత(డు భయమంది యాత్మలోన, నొరుల యీ(గికి సకట 

చే యొడ్డకుండు, ట్టి నాకిది వలనెనే యనుచు. గరము, సా(చె. 

నవ్వి(పు 'దెనకు నిశ్చయము తోడ, శాంతీ. 4-153 

7. (చెవి) ఒగ్గు 

ఆ. ఇట్లు లాడందగునె యిది నీక పోలు ని, న్నేమనంగనేర్తు ని తెజంగు.. 

పాడీగా(గ6 బూని సలుకంగ( కెవి యొడ్డి, యాద రించు వారి నందు 

గాక, ఉద్యో, 1-28; (స్రీ. 1-2) 

వ. (యుద్ధమునకు) పూను, 

శే. పుడమిపొలు పోండవులకు నడుగ(బోయి, నీవు ధృత రాష్టితో 

ధరశ్చి నిష్టమైనః యుచిత మాడిన నందు బోటొడ్డి యున్న, దొరల 

98 : 
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భృత్యుల మనములు దిరుగ(బడవె ఉద్యో, 1-567 

(పోటొడ్డు = యుదమునకు సిద్దపడు) 
G (అ అ 

చి 

శ. పంచెముగా. బెట్టిన సొమ్ము. 

వ, విరోచనుండ ను నంగిరనుండను వి పుని కొడుకు సుధన్వుండును 

దమతమ | పాణంబులొడ్వుగా నొడి యొక్క ధరాం దేవాంబునకు 
G (a 

గన్నిదంబు సఅచి వచ్చి ఉద్యో. 2-68 

క, గురు. డొడ్డుగ. దమకంబుక6 గురువీరులు పొండుపు : తకుల యోధు 

లు నిర్భర సమద్యూత కళా, నిరతిం (గీడించి రుగనిపుణక మె 

యన్, (దోణ. 1-887 

కో, మనకును నితనికి సెధపుం, డను నొడ్డున నయ్యె జూనము- . 
(ద్రోణ. లిఎకే 82 

ఉ. జె ్క్కాలు-సి.చి కంఠమున చేకులువాపి శిరంబు [వచ్చి పే రుక్కు-న( 

_గౌంచచందమగు నొడ్డు గలంగల. జేపి భీష్ముం డే దిక్కున 

చానయె. భీష్మం 2.80 

సీ. వారట మున్నర్థచంచాకృతిగ నొడ్డు సంభఘటించి. 

|దోణ. 1-285 

వ, భారద్వాజుండు పదశ్చివూ్య్యూవాంబు గావించినం “గౌంలేయాగజు 

ననుమతి నభిమన్యు. డయ్యడ్డు భేదించి. (దోణ. 1-394 

రి. అడ్డుకొనుట, ఘటనము. 

మ, పరివోనంజున( దేవిభృ్ళతుర్ణల యెడం (బవ్లోవముం బోందు భూ,వరు 

నాజ్ఞ 6 జన రీగి మెచ్చరు పనిన్ వంచింతు రెగ్గాడం జొెత్తుంరు 

కౌెతూవాల - వేపషఖాపణములం దుల్యత్వము౦ జొందియే్యేతురు 

వారెల్లి పదంబు వేడుదురు సింతుర్ భూమి మాఅొడ్డులన్ . 

శాంతి, 2.180 

శ్చ. జర్థరం చాస్య విషయం కుర్వంతి పత్తి రూపకై॥ 

సం.భా. శొంటి, 56.51 
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ఒడ్లుః దే. విణ. 

వద్ది, విశాలమైనది ఆధికము, 

"వ, (సంజయుండు) మయినాండు ధర్ముతసయుం డొడ్డోలగంబున్న నమ 

యంబు వేచి. ఉద్యో. 1-272 

ఒడ్డు) దే. సర్వ, బహు, ఒడ్డులు* ఒడ్డు 

అన్యుండు, ఆన్యు రాలు, 

(బహువచనమునం దే దీని (ప్రయోగము) 

..ఎన్ఫపాలుండు..వ, యోజ విదగ్దులడ్లై పలుకునొడ్డులకుం దగదట్లు 

'నీేయంగన్ . విరా. 1-128 

లే, కుడుపునకు ముంద రొడ్డుల గోవునకు స,మంచిత (గానముష్ట్టీ 

నిత్యంబు నేడు, గాలమిచ్చిన నతండెల్ల కామ్యములును, (శాహ్మా 

ణుల కర్చినొసంగిన ఫలము వడయు. ఆను. 2.4165 

ఉ. ఉత్నలగంధి నన్నుడుగు మొడ్డను బుపుము కల్లుదేర. 
విరా. 2-98; శాంలి. 1.302 

ఓఒడోలగము దే, వి. (ఒడ్డు. ఓలగము) 
ఢీరోలగము, నిండుకోలువు. 

స్కీ మణిమయంబవై న భూషణజాలముల నొప్పి, యొడ్డోలగంబున నుండ. 

గలదె, విరా. 5-204; ఉద్యో, 1-272 

&త్తరించు స. కి, (సం. ఒ_త్తరము) 

1. ఆతి[కమించు. మించు. 
సీ. వితత వీరా గహి వేశాతిదర్పిత,చితుల యొండొరు నొ తరించు 

ను గమవోద్ధతి నుద్భటాటోవతీ, వములగు సమర వి|భమము 
లంగ, సంగతంబులుగా(గ. శల్య, 2-263 

2 ఉ|దేకీంచు. 

క, .... ఆఫల్లునుం బొదివిన నమ్మ వోథుజు డు సారథుల సమయించియు. 

ద క్చేనాతురంగంబుల బడలు వజచియు నబ్బలునుగలం చెరల్చి 

యొ త్తరించి శెలనన దురంబు నేయు నమ్మరు త్తనయుం జేరంజని. 
కర్ణ. $-178 
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ఒత్తి దే. అవ్య. (V ఒత్తు) గట్టిగా లే 

1- నిర్బంధ పూర్వకముగా. 

కం అనుడు వీదురుం డాతెని కిం టను నిమ్మెయి వమ్న నొ త్రి యడిగినం 

కేప్పం,జను నున్న రూపు నెపె ప్పాద, నిను మవధానంబుతోడ విమల 

వఏిచారా, ఉద్యో, 2.513 శాంతిం 2.334; ఆశ్రం 3.84 

వ, నెను రై వాధీనతకతంబున బిడ్డల నొత్తి చెప్పను నియమింపనుం 

జాల, (ఒ త్రిచెస్పు = నొక్కి చెప్పు) ఉదో్యో, 2-198 

2. హృదయ వూర్యక ముగా. 

టం అ_తటీ ఫీపస్మ్మమ. ఖు్యులగు నచ్చటి నృద్ధ జనంబు నెల్లి నో, రత్తక 

యూరకుండిరి మహిళ్వరు చిత్త మెటుంగకున్కి. చా, నొ త్రీ కుమా" 

రులం గినియ నోవండ యక్కాట. ఉద్యో, 1-846 

ఒ తికొను చె. స, (కి. (౪ ఒత్తు) 

1. ఆక్రమించు. వశము వేసికొను, 

మం ఒకనాండా తమ ముందటం బలుములున్ హోరాట మై నేల. 

యొ, తికోనంగా బవరంబులన్ గెలువంగా. "దెల్లింబు గా( బూచి... 

పాఠ,డుకుమూరాళి నుతింవకుండుదుణ. _ ఉద్యో. 1-879. 

వ, శొందషు కొందజు నివేళశనంబు లధిశాఖిలావంబున నొ త్తికొనుట 
శారణ౦బుగా వివాదంబు పుట్టిన. మహో. 19; ఉద్యో, 2.204 

ఒ త్రీలి దే, అవ్య. (౧౫ ఒ_త్తిలు) 

బిగ్గఅ గా గట్టిగా... 

_ ఉ అందలి వార లెల్లను జయథిబునం బొంగుచు. బేరెలుంగు లం,దంద 

౨ చెలంగంాం బలుక నార్వ(గ నొ త్రిలి నవ్వ నాకసంబందిన య ట్టి 
(మోత విని యక్కడ వోవ(గ నుల్కి రప్పు. సౌప్తి 1-6 

ఒ తెలు చే కంల ౯ . an 

దతులానం ' : = 
చ ॥ 
హే ఖు 

fe 

ఇ మృత 'క్తుకకు నొడ్డపడు" నూర్చొతిలి పోసీక యారు 
వ్ హ్ ర ్వశ్వ్వానం, "బి త్త కేయుమ, అశ్వం 1-173. 



శతు ేర్త్ర్స్/ 
మతు దే, స, కి. 

చి 

1 అదుము, ల్లణచు,, 

సీ ఒతిన 'బెగ్గలం బ2ందక్ష 'యొండొరు, బ్లలువిడి నొత్తుచు నలవు 

మిగిలి, విరా, 2.947 

2. వొక్కు-, బలవంత పెట్టు. 

క, అనుడు విదురు( డాతని కిట్లను, నిమ్మెయి నన్ను నొ త్తియడిగిన 

చెప్పం, జను నున్నరూవు సెప్పెద, ఉద్యో, 25]; స్రీ" 2.167 

8, (శంఖము మున్నగునవి) ఊదు, 

చ, -...మనముసన్ రణశౌతుక ముల్లిసిల్లగా(, లిడ.గుల పిండు బిట్టు 

లియు చెబ్లన( వార్జుండు శంఖ మొ శ్రినన్. విరా, 4&- 11 

ఉ, శాంతనవుండు నప్పు నిజళంఖము కౌరవరాజ నెన్యముల్ , నంతస 

మంద నొత్తుచు, విరా. 5-164 

క విడియుటకు సూచకంబుగ విష్ణు డొ 'భాం చజన్యంబు ధర్మజ 

పార్గులాది, గాగ దమదమ వీరళంఖంబు లెల్ల దొరల్లు నొత్తిరి 

దివి మో(శం దూ(టుగట్ట, ఉద్యో, 4-181 

4, ఆదు, 
౮ 

వ, ఆన్నారీఠత్నంబును రయంబున్యం జేరి | వేటు గంటిం దొధ(గు రుధి 
ర్లంబు( దనయు శ్ర తరీయంటున మె _త్తన యొ తి యచ్చేరువనున్న 

కనక కలళ జలంబులం గరతర౦ిబులం తడిపికొని. తుడుచునప్పుడు, 

వీరాః 6-260 

శ, ఆక్రమించు, వశ పరచుకొను, 

తె. ,4.కృవలు మహో] గరిపుల్క భూము లంతంత కొత్తుట పొగడ 

బడు నె, (ద్రోణ 1-278 
వ, కొందజు కొందజ నీవేళనంబు లధికాభిలాషంబున నొ త్రికొనుట 

శారణంబు7ా పివాదంబ్సు పుట్టిన, _ వ్లువా. 19 
సీ, గరుసులు గఢవంగ( గదలి యృల్లల్లన్య యొత్తుచు నెడముల నుత్త 

రించి, ఆర, 4-228 
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6, చక్కాంజేయు. 

ఆ, వెలరు వాటు దీవియల నల్ల నల్లార్చు; పోర గండ్లయందు. జొచ్చి 

సుడిసి, తిరిగి వేంగుంటోక తెమెర లెలరీ(గ, కొనలవంక లొత్తూ 
నవల (బోచు. ఉద్యో 2-112 

7. పాదాదులు పట్టు, పినుకు, 

వ, ఏమింక జారి యడుగులొ త్తను బాజిపోవనుం జాలము, 

ఉద్యో, 2-214 

లే, నాఖి యూరులు జఘనము మెత్తమెత్తన యొత్తి ముదంబున 

నుల్లమూన్సు. క్ష (త్ర 8-188: 

కె, ఆతని చరణయుగము, గరయుగంబున నొత్తుచుం 

శాంతి, 5-187; ఆను. 2-400; మౌన, 78 

ర, తుడుచు, 

ఉ. దానికి నీవొడంబడితి ధర్మజు డంతయు( జూచి సత్యముం,. 
బూని వృకోద రార్టునులు బొంగులుగా! జెడచేతం గన్నున్కీరూనంగ 
నొత్తుకొంచు. జని. ఉద్యో, 8-28, 

క. నరపతి యానంచా[శులు, గరనరసిరువాముల నొ_త్తి కనుదని 

య(గ నృయ్యిరువుర( జూచుచు. [దోణం 517; [దోణ, 5_లిరీఉీ 

శ్లో, పరిమ్వజత్ తదా కృష్ణా వానం దాళుపరిప్పుక ః. 

| సమజ్య వదనం శుభం పుండరీక సమ వభమ్. సం,[రోణ, 149-4- 

క, ....ఆ| శులు మజ్కియును |గమ్మం గరతలమున నొత్తుచు(జూచున్ , 

మౌన, 1-164; ఆది. 4-108 

శీ. తుము, వెంటాడు, వెంబడివడు. 

ఆ. అతని కప్పు డెదుర నమొనంగెవ్వరుగ జాలరై ర సవ్యసాచి 

యొకండ,నిశిత విశిఖపం క్రి నిగిడించి నొప్పించి, యొ_తి ఖీమ్ము 
ఊక కొదుంగంకేనె, థీన్మ. 3-878 

జో ఆర్జునం (వాపష్య గాంగేయం పీడయన్ని శికై శ చె." 

అభ్య దవత నమ్మతో వనే మత్తమివ ర్విషమ్. 

సం.ఖా,. ఖీవ. 117-54 
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10, పళ సించు, ఆగించు, 
౧ 

సీ సంగెరంబు( దన్వినని శాంతి. బొందిన చి త్తంబుతో దమసేన 

దిక ్మ-, గనుంగొని వెలుచ నో కర్భ యో కృప యో సు, యోధన. 

పోర నన్నొ త్తి యెపుడు, కెప్పుదు రేను నాచే నయినంతయుt 

"జేసితి. దోణ. క్_శీ22' 

11. మందలించు 

.=.దు,ర్భద సంర ంభ విశశ్ధనుండయిన శొరవా్యధముం డెట్టు, 

న్యాకెదురై |పొణజముతోడ( [బోవు నృపు నిశ్లేలొ త్రై దీమా త 

కన్. శల్య. 2-118 

ఉ. నీకెనవచ్చు రాజరమణిన్ ధర చెందును గంటిమే నృపా,నీకమూ 

వించునుండ సుతునిం దగు పల్ముల నంత యొత్తుడే, నాకది 

సిక్కా జి త్తమున. శల్య, 2౨-870: 

(ఒత్తు = కఠినమః గా మందలించు; నిర్భంధించు అవి సూ--ఆ--ని) 

12. నిర్భంధించు, 

క, మతి నుంతులై న వారికి, హితులగు వెరవుగలవార లెటి(గింతురు, 

దు స్థలి గాకుండ(గ గార్యము, గళియొ త్రియు( దప్పులిడియు( 

గడవ( బలికియున్ , సౌవి, 1.80: 

చం .-వాకు ఖీష్ముండు,నురుండును దోడుచెప్పిరి మునుల్ బవుభంగులి. 

నొ త్తిర తటిన్, ey 88l 

18. ఆగంగోయు, ఒరసికొనిపోవుం 

ర అనదతనంబును 'జెడిదపు( రనమును లీకుండ6 బరంగి దఠియొ శె 

డునే,లును 'బోలె నొ_తవలయును, మనుకేం[దుండు మారుర6 

|గమంబున నధిపా, శాంతి, 3.24. 

14, రాపిడి పెట్టు, బాధించు పీడించు. 

క, అనదతనంబును జెడిగపు దనమును లేకుండ( బర(గి దరి యొ తెడు. 

న్వేలును బోలె నొత్రవలయును మనుజిందుండు మార్తురం |గమిక 

బున నధిపాం శాంతి. 3-24. 
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ఆ, |కి= 

1. గుచ్చుకొను, ఒత్తుకొను. 
సీ, శయన తఅంబున కయనించియును ని(ద,వోవనియది డప్పింబొంది 

కటికి _ఆ- నేల( గండ్లులొ త్త ని దవోయిన యది. ఆది. 6-178 

లీ పుట్టు, జనించు, కలుగు, 

క ఉత్తమం బెద్ది నీ చిత్తమొలయు చెందు, బురుషు. జెయ్యది 

గల్షినం బొందు నఖిల, కర్భబంధ మోక్షము నట్టి ధరగా మెలిగ 6 

శెప్పచవే కరుణాబత్త చిగురులొ త శాంతి. కఎక$2; ఉద్యో 1-826 
వి. 

1. ఒత్తుకొనుట వలన గలిగిన ము(ద్ర, నొక్కా. 

క. వెడలునెడ గాఢ ఫీతం,బడి సుడివడి యోగి నొత్తువడి యొక 

భంగిన్, వెడల[గ |గవాభూతము ల,ప్పుడు దొడ(గి యనేక దురి 

తములు గల్పించున్, స్రీ 1-87 

జి. పీడ, బాధ, 

వ, కెరవులుం అాండపులు నొండెరులకు( వావె ఫొదలిన నెచిరికి 

నజయ్యు లగుదురు పరుల యొత్తులేని రాజ్యము పూ జ్యమహిమం 

బర(గుం ఉద్యో, 2-89 

ఇఒత్తుకాండు దే, వి. ( 4ఒత్తు) 

సుతిపోయు వాడు. | 

వ. ...ఆతండును గుణధ్వని తర్వకీనాదంఖుగా నావిండ్ల వా రొత్తు 

కాజుగా గాండీవంలు వీణగా. 'వినోదంబు నలిపె. విరా. 5-78 

ఇత్తుడు చే వి (4/జక్తు) 
.* పీడనము నాధ. 

సీ ,..ఒళ్తుడు నొరునుల వలస్థం మిట్టదుకద్గా, ఉధ్యో. 1-278 

(పొశాంకరమ్హు).. 

శు ధు శే ఆ అ, డ్రి (as త్తు. ..-. 
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క, వెడలునెడ గాఢపీడం,బడి సుడివడి యోని నొత్తువడి యొకఖథం 

గిన్, వెడలంగ |గవాభూతము ల్కప్పుడు దొడ(గి యనేక దురిత 

ములు గర్ఫించున్ (స్త్ర 1.87 

ఒత్తొరవు; ఒత్తారువు దే. వీ. (భఒత్తు) 
ఒత్తుడు, నంపీడనము, పీడనము, కాధ. 

క అ_తణి సురఖచరాదుల, చిత్తములనిం జూచు వేడ్క: జిడిముడి 

వడందా, నొతొరవున నిరుచెఅ(గుల, నుత్తను వీరులును చాంక 

శుంకింపంగన్. థీష్మ. 1-151 

పీ ఒతొరు వొండుల, వలన బుట్ట దుగచా, ఉద్యో, 1.278 

ఒతొరువు దే. వి, 

మల్గబంధ విశేషము, 

స్కీ ఒతొరువున వలచిన యప్పుడు, గొనిపోవు నవలీల( గూలవై చు. 
ఇ విరా, 2.15 

(మూండు తావులయందే యీ శబ్దము గలదు. (విరా. 2-153 ఉద్యో. 

1-278; ఖీఘ్మ. 1-15) భీష్మ. 1-161 లో మాతము “*తొరవుి అని 

యున్నది. దానికి పాఠాంగరముగా ఒత్తొరువు గలదు (నం.ము) మిగిలిన 

కడు శాపుల “ఒతొరువు" ఆనియే గలదు, “ఒతారవు” పాళాంతరము 

గాం గూడళ్లేదు నూ,ఆంని, “ఒత్తొరవు' అను శబ్బ మొక్కటియే చూపి 

ఫ్టీష్ము+ 1-151 ఉదాహరణమిచ్చెనుం 

ఇదరు దె. జు (కి, 

1. విజృ:భించు. చెల రేంగు.. 

వ, దైత్య వై న్యంబులు నిలువనోర్వశ నలుదెనలం జెదరిన నొదరి 

యుదల్చి మహిపానురుం డొక్స_. మవోస్హై లం వెజీకి యిరుగేల 
నమర్చికొని యరుల మీ(ధం గవిసిన, ఆరం ర-277 

సీ, వుంకార ఘోరమై యుదరు బెబ్బులి మీన, లుజక యెవ్వా(డు 

నే( డూ(చికొనియె, ఆర. 6-816 

న. కి. 

నిందించు, 
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వ, దురో|ోధనుండు విదురుం దూల నొదరి | పాతిశామియను వానిం 

బిలిచి. నభా 2-205 

ళో. ధిగస్తు మత్తారమితి (బువాణో ద ర్చేణమత్తో ధృత రాష్ట్రపు(తః 

సర ఛారం నభో. 66= 1 

ఒదవించు చే, స, కి. 

కలిగించు, 

సీ, లోని జొంపము పవలును చెను జీంకటి నొదవించి పొదలంగ 

నొప్పుచాని. విరా. 1-162; కర్ట, 1.268 

ఒదవించుకొను దే. న, (కి. 

సంపాదించుకొన్ను 

క, ఇది దప్ప నిప్పు డియ్యెడ, నొదవదు (ప్రాణంబు గాన నొండొక డిడి. 

యున్, మది నూహింప(గ (ముచ్చిమి, నొదవించు కొనంగ వలసి. 

యున్నది నాకున్. శాంతి, -2866 

ఒదవు అ. కి. 

(ఉద్భవ శబ్బ భవమని నూ.ఆ.ని. అక్షర సామ్యముచేం గా(బోలు) 

1. కలుగు, పుట్టు జనించు. 

క, ఆతనితో వొక్కౌక మర్కి కాతూవాల వృత్తి (కింద గందొడంొ 

మృదు, దూ్య్యూతంబున. (గీడింతుం, జేతో ముద మొదవ నతశిల్ప 

(పౌఢిన్. విరా. 1-71 

క. ఒద వెడు తృవ. "పెల్లి దమున్క వదనము వజునట్లు వళ్లు. విరా. ౫-8౩ 

క, వనితకు( బురుషునకుం దన తనయంతన రూపొకం డొదవ( జేయ. 

గ వ్కిన్ననువు గలుగ దొండొరువుల, నెనయుటంగాని |శుతిమత ము 

నిట్లు మవాశత్మా- శాంతీ, 6-22 

£. (ప్తాప్తించు, లభించు, దొరుకు. 
క, మన్నన కుబ్బక యవమతి, దన్నొందిన ను(క్క(బడక ధరణీళు 

కడన్, మున్నున్నయట్ల మెల(గిన, యన్నరునకు శుభము లొదపు 
వాపద లడ(గున్. 

(కుళ్ళు మాంసమ'ను' జూచి విశ్వామి తు డనుకొనిన మాటలు), 
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క, ఇది దప్ప నిప్పు డియ్యడ, నొదవదు (పాణంటుగావ నొడొకండు, 

శాంతి. 8-286. 

సీ, భరతకులో త్తమ ఫలమూలముల నుప,యోగింవు మెసగాద 

మెదవి తమకు, నెయ్యది యావోరమయ్యె నాతిథ్యంబు, చానన 

నడవుట ధర్మసర ణి, ఆ|ళ, 2-65; మౌన, 191 

$. వచ్చు, 

4. 

ర్; నెజు వేటు, సి ద్దించు, 

8, 

లేం చాల(గాలంబు వోవక చతురులై న్క వృద్ధజనముల బుద్ధులు విం|డూ' 

గాక, ముదియ మతిదప్పి నోరికి నొదవినట్లు, పలుకు వెడ(గుల 

మాటలు పాటియగునె, ఉద్యో, 4-24శి 
క, ఎదురున్న రూపు వలుకంగ( దుదిం గటకటంబడవు నీవు దుర్ణయ'. 

మును జె ట్టిదమును చెండును నను పల్కు కొదవదు వీ నాలుకకు 

నయోన్నత యెపుడున్. ఉదోగ. 1-868. 

ర నా కొోజ(త( దీర్చి పచ్చితి, నీ కొ అ(తయ యింక నూతునిం దెగ( 

_ జాడన్, లోకము వంచింపను దగు, శీకటియే యొదవ నేమి 
చేసెదు చెపుమా. విరా. 2-27} 

తగు, యుక్షమగు, ఆర్హమగు- 

వ. రథంబెక్కిన యవనరంటున కొదవ నపరివారంబుగా నరుగు"బెంచిన 

సాత్యకిం దన రథం బెక్కించుకొొని, ఉద్యో. 2.182 

వ. శేరు త అ లంబున కోదవం "దెచ్చిన నయ్యచ్యుతుండు మెచ్చుచు. 

|దోణ. 4-271; శల్య. 2.882, ఆను, 4.86. 

(ఒదవన్ = తగునటుగా, యుక్ మగునట్లుగా) 
mm 0 op) 

క. మనచేపిన సుకృతంబుల, వినుతఫలమునెల్ల నెల్లి వివచ్చు(డు సిం,ధు 
న రేం దు జంపునట్టుగ నొనరి యొదవవలయునని దృఢో క్తి బలు 

కుచున్ , (దోణం 2.944 

తోడ్పడు, ఆదుకోను, 

ఆ: నిన్ను దృణము(జేసి నన్నా దురాత్ముండు, బంధుహీను( జోలి. 
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బజువ చెడరు, దో(ఛినప్పు. డొదలి తొల(గించు వానిి(గా, కన్యు 

నేల బంధు. డం|డు జనులు, కర్ణం 8_44 

7. ఏర్పడు. 

కం ఈ సర్వము దేవాళ్వా,భాసిత మిది బేహిమైన పరమాత్ముని వి 

చాన్టవమున నకు(గా నొదచి యు, పాసించుం గరణరూపమె యా 

కర్తన్. . శాంతీ. 4-274 

8. ఉద్గమించు, బయలు వెడలు, 

శే. ఒదవు వతు రక్తమున బుద్భుదము అెన్నగి, పుట్టుకొక్కులై యవి 

జన భోజ్యభావ వ మొండి. శాంతీ. 5=438 

శ్రి. ఉపయోగపడు ఉపయోగించు. 

సీ గోవులెక్కుడు రపోళావి శాత్ములకం'ళు.. ,వినుళ వోమముల 

ఇల్లను వాలు. బెరువు చేయును నిచ్చు, గర్సనంబునకు నొదవు= 

ఆను. 2.397 

10. చను'దెంచు, పతెంచు. 

సీ, ,..అమ్మ,వోత్ము( డందఅ( జూచి యానృపాలు, శేలు చెమల్చు చు 

మేలు సేసితి దై వయోగంబుగా రె సి వొదవు టరయ, 

ఆను, ఫ్=కీర్కి 

చ దిష్ట్యా ప్రాప్తొఒని కాంకేయ నవేమాతోస్టి. యుధిష్టిర. 
సంగా. ఆను. 278.26 

"11. శలపడు, వూను, 

ఆ. అఖిల ఛానలేం్యదు(డైన సు గీవుత్నో శెలిమి సేసి యిపుడు 

శఘమునన వీరవరుండు నిన్ను విడిపించు .షనికినై, యొదవి 

_యుత్ఫృహించ్లి శ్రమున్న వ్యాడ్తు, . ఆర, 6-394 

12. చెర్నుగు, వృద్ధిపొందు. యా క డీ 
బొ 

" క సశ్రమమునం గామము రాగము, దనుమనముల వొదవ(గా మదం 
కెక్కిన వి, భమమొందుచు విచ్చలవిడి, విమార్ల చ రితముల . వేద 

క్ కాంచి, 2-201 
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18. అమరు, ఒప్పు 

క. అదె పార్టుండు దన మునుమువ, కొదవిన "సేనల గలంచు నుతి 

వత( డితనిం, గడియంగ రాకుం డిక మును, ఫొదవుదమే సాత్య 

కిం [| బభూత బలముతోన్, (దోణ, 5-178: 

ఒది(గించు దే, న, కి. 

1. |పక్క-కు( దొల(గించు. 

క, తక్కటి రథికజనులు వే,రుకున నయ్యిభచయంబు నొది(గించి 
యునుం, జిక్కు.వటిచింయుం దునిమియు నెక్యడు ముద మొప్ప, 

మెజసీ రిభవురచాథా. కర్ణం 8-286. 

ల, పవేశింపకేయు, చొనుపు, చొప్పించు. 

సీ, పంచాతగ్శకంబై న పవనంబు నిగ్భహీతమైనది భవదిం|దియములు. 

మనము, నంచాగణబడ యవియును నిదియును బుద్ధియం దొరి 
6౮3 

గించి, శాంతీ, 2-0. 

టో, వాక త్యం చ గోవిణద బుదే సంవేకితాని కే, 
౧ జాకీ ది 

సం, ఛా శాంతిం 46,4. 

కీ లీనముచేయు. 

సీ. ఇల జలంబుల జలంబులు శిఖ శిఖ వాయువున వాయ వంబరంబు 

నను నంబ,రర౦బు చిత్తమున జితం బవాంక్భృతి నహంకృతి బుద్ధి ( 

దగ నొదిగించి. శాంతిం 4.242; Toa. 6-414 

4. లయముచేయు, 

కో, ముననుగొని మనను బుద్దిం,గొని బుద్ది నిదర్శనంబుగొని ధర్భనమున్ ౪ 

నిను [క మమున నొది6గించినం, గను బుధు డక్షరుని విమ్హ ఘన 

బోధమయున్ శాంతి, 4.200 

ఒదింగిలు దే. ఆ, (కిం 

(పకక అంగు, ఓ త్తగిలు, 

సీ, (కుంభకర్ణుడు) యొదిగిలి కనువిచ్చి హూయని. బిటావులించి' 
కెండొక చేతి లేచి నీల్లి* ఆర, 7-85 
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ఊదుంగంబాటు ఒదుంగు 

తొల(గిపోపు. 

చ. తలకెడు వానికిన్ మగడ తానె నన్నడకించువాం డిసీ పలుకకు 

భీతున ట్లూదు(గారుశె కూరుడు. విరా. 8-05 

చ, పలికిన ఖావ్మాణుం నొదుగ6 బాజక నిల్చి. ఆను. 8.561 

ఒదుంగు; ఒదుంగు బె, అ. కి. 

1. అడకువతో( (బక్కుకు. దొల€గు, అవయవములు ముడుచుకొని యో 
సరిలు, 

కే. ముట్టడి మేన గంపంబు పుట్టి నొదింగి యుండునారు€ గరం 

బున నుదర మస్స్క,ళించి యమ్మరొ రక్యాసయంచు నుల్ల ములుకు 

వారు బే పురజనంబులు దులంకి- విరా. క=శీర 

ల, తొల(గు, వెనుకకు దొల(గు, వెనుదీయు. 

చ. శినిమనుమండు నర్గనుజు శ్రీఘమ నాలుగు నారసంబులన్ , వెనుక 

కొదుంగం చేసి... ఫీష్మ 2-228; ఫీమ్యు. 8-78 

క, వలినవాని ధనంబుల్కు వాలురు బంధువులు దారు (బదికిన దిన 

ముల్, | వేలారిచి తిం డాతన్వి యోలముగని పిదప ఖీతి నొదు 

గుదు రాబిన్ = విరా, 4.217; విరా, 5-154 

మ. వారియుం కాండవులున్ మదీయపటుకావోళ _క్రిదివ్యా(స్త్రని;ర్భర 

సంతాప వరీతులై యొదు(గ...విజృంఖించెన్ . |దోణ, 5-త99 

“వి చాంగియుండుం 

వ. (తిగర్తపతి మొదలయిన  యమ్మహీపతులుం ెరలి తమతమ 

వై నన్చంబులు సన్నచెలవులకుం జని యొదుంగుటయు- గాంగే 

యుండు గడంగుటయుం గని. ఫస్టు, 8-16 

వం అతండు శేతనంబునకుం గుదురుగా6 బెనుపొనరం గావించిన పీతం 
బు నడుగున వొదింగినం బేరిపసయి నతనిం గానక ఖఫీమనేనుండు, 

(దోణ. 4.286; కర్ణ ౩. 168 

చ చీ త్తంబు గలంగినం జనం జాలక యరదంబు డిగ్గి యచ్చట 

నొకగ్టాయెడ వొరింగి నిలిచెదనని వారలకుం జెప్పి యన్ముడునూ 
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నిత నొక్కపఅపుగల పొద యీజమిం దూటి పొంచియుండితి. 

en, 246 
4. లీవమగు. ల 

కం మొవల. గలిగించి జనముల బదిలంబుగ నునిచి వాని. ఐదవడి 

గన యందొదిగించి మజియు నెమ్మెయ్యి నుదారగతి నడపు చిన్మ 

యముని గౌలుతు వారిన్, ఇంది. 6-414; శాంతి. 4248 

5, పాణిపోవు, యుద్ధము నుండి తొల(గు. 

క, ఎట వోవవచ్చు నిను ముందట నిడుకొని పోదమన్న తగు రాజుల 
నె,క్కటి దోలెడి సాత్యకి న్కీవట దలుముదుగాక యొదుంగ 
నగునే నీకున్, (దోణ, 4.94 

ర, అడంగు, నశించు. 

సీ, లోకంబు లెల్ల(గల్లుట నిల్చుఃకొదు(గుట్క తనయంద యగు మవో 

_త్తరుని గొలుతు, శాంతి, 2-20; శాంతి. 5-120 

తె. న్వస్థత యు దుఃస్థతయు జడత మును [గమవి,గణన స_త్త్యరజ స్తు 

మో గుణమలవి స్కమీరితము లగు టడంగుట యిం దియంబు, 

లడరు టొదుగుట బుద్ధిక్భత్యములు పు్యత- శాంతి. 5.167 

'ఒద్ద్ చే. వి. జొ. అనా. 

నమీపము, చాపు, దగ్గఅ. 

ఆం "రాజునొద్ద( బలువురకు సంకటముగా6ంగ౧౦ దిరుగు వనుల కెంత 

-తేజమయిన వాని బుద్ధిగలుగు వారొల్ల రది మీ(ద( కేటు దెచ్చు 

"లుట్లు సిద్ధ మగుట, విరా, 1.1£6 

లే, యాజకులు దార యక్కురు రాజు భక్తి యుక్తి నొద్ధనుండగ 

నగ్నిహో|త వోముమాచరింతు రొకొక మరి యతండు పర్ణ 

శాల వెడలి శూన్యాటఏ సంచరించు, ఆ|శ. 2_149 

శే. ఒక్క. పుణ్యాశమంజున యొద్ధి యేట,విడిసి దివన (ప్రవర్తన 

విధులు నడిపి. ఉదోస్ట, 3-146 

ఓదివారలు ఏ. బ. 
౧ 

సమీ. ఘు స 0 దుండు వారు, 
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వ, మత్స్యజనవిభుండు తన యొద్దివారితో నిట్లనియె 

ఉద్యో. 1.280 

ఓనగూడు చే, ఆ. (కి. 

సిద్ధించు, చెట వేలు, 

ఉ, భారత మర్థితో వినిన భక్రి. బకించిన (శ్రీయ నాయువున్ , భూరి. 

యశంబునుం | బమదమున్ దృఢ విద క్రయు( గల్గువారికే కోరిక 

లన వేగ మొనంగూడు. న్వర్గ. 80. 

(నిరిందుకముగ శ, ర నూ. ఆ, ని) 

ఒన(గూర్పు దే. స. కి. (౪ ఒన(గూడు) ఒన6(గూడ(జేయు 

సిద్ధింప6 జేయు, పొందంజేయు. 

వ, ధర్మ నందనుండు మ దపతిం | బన్తుతించి ==. నంఖథావించి యతనికి' 

సముచితంబులగు మజ్జన భోజనంబు లొన(గూర్చి, ఉదో§్ట 1-214. 

(పాఠాంతరము) 

ఒనరించు దే. స. | కి. ఒనరుచు, ఒనర(కేయు 

1, కావించు, చేయు. 

క, ...ఏ బృవొన్నల, యను నామముళోడం “గన్యకాంతఃఫ రవ, ర్లన. 

మొనరించుచు లాసిక్కశనమ న నిపుణుండనై యతని మెచ్చింతున్. 
విరా. 1-38 

చ. *౨..కికుపాలు( డెంతయును భ క్రిపరుండయి రాజనూయ మ్కున్నతి 

నొనరింపనున్న యమనందను యత్న మెట్టింగి రత్నళో,ధిశ ధన 

రాసు లిచ్చె. + నభా. 1-245: 

చ నిర్మించు, జ 

ఉ. -... వై దువు లెజ్లంగేశ చ,రాస్టివృత సంచయంబుగ శవాక్ళతిగా 

నొనరించి కట్టినం,. జోవరు దీని దికొ-రులు, విరా, 1-166. 

క సన న్రోౌనరిరనిన . జర, జకీ ంబులోనున్న పులుగు చాడ్చున 

బురుషవర జీవముండుట్క పరికింసక యేమఆజంగ( కాడియె. 

శాంతి. 6.228 

డసిన యాకైత్యవరులు దమకు( బురము . లొనరింప. 
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చానవ వూజ్యమయుని, వే(డికొనుటయు, కిర్. 1-262. 

శీ, సిదపఖుచు, సిదము చేయు,. ధి ది 
క్ 

= ముదమన గృష్షుండు గు౭లీ,సదనమునకు( జనియె నవుడు సమ్మ: 

దమున న,వ్విదురుం డోగిర మొనరించెదనని తన్నడుగ నట్ట, 
శేయుం డనుచున్, ఉద్యో, 8-18! 

వ, అనిన విని కీచకుండు ముదిత వృాదయుండయి నిజసదనంబునకుం 

జని వివిధ మధురసంబు లొనరించి సముచిత ఖాద్యంబులు నమః ట్ 

విరా. 2-62. 
4. కలిగించు, 

తె. అర్జును నకు ఖాండవ దవానాదులై న, విక్రమము లాబృవాన్నల 

వెరవు లావు,గాణచి జయ మొనరించె లోకంబు లెలు(గ. 

విరా, 4.16; ఉద్యో. l. 3? 

ర. పూవు, వహించు, 

క, ధై ర్యధను( డీత(డు (దోణా,చార్యుల కెనవచ్చు దివ్యళరవిదుండు 
కృపా,చార్యుండు మత్పితృనసఖు ( డా,చార్యక మొురించి మాకు. 

ఇ కవము తిటిన్ . విరా. 6-8: 

6. పఏపర్పణచ్చు నియమించు, 

క, ఆనఘుల శాస విధిజ్ఞాల, ననురక్తుల విత్భపి తా మవా|కమమున 

వచ్చిన విపుల మళలతులంగా, నొనరించిశె కార్యసం సయోగము 

పొంశున్, నభా, 1-౬6: 

క ఇతని సమయింప నయ్య,చ్యుతుండు ననుంబంచె నాకు నొనరించిన. 
పా,లిత( డని తలంచి మొగ ము,గత నొంద(గ శక్రిమీందం గను 
దో యులయనర్. శల. 1274 

7. కల్పించు, 

ఆ తనకు( చాన బంధ మొనరించు కొనియెడు, పొత్తి నూలిశాయ 

పురువు భంగి శాంతి. ర-19 

99) 
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వ. ఒన(గూర్చు, చేయించు 

వం ధరశ్రతనయానుమతంబున నంజయునకు నపరి వారంబుగా నము 

చిత 1పశారంబున మజ్జన భోజనంబు లోనరించి మాల్యాను లేప 

నొ ద్యుపచారంబులు 'సీయించి, ఉదో్యం 1-380 

శఊనరు దే. చు (కి. 

1. కలుగు. 

ఉ, ఒల్లరు రాజు డేవులును నొడ్డులు రాచిన చందనంబు మే,నెల్ల( 

"జెమర్పుంగా నలయ శకేను శమంపడి నిల్చి నిల్చి య,ల్లల్లన మార్చ 

వం భొనరు నటుగ నెటకునేని రాచి మీ, తల్లికీ భక్తిం చెళ్లుడు 
య ల ర బాయి లు 

విధంబున( బెట్టుదు దహం దిట్టుదువ్ . విరా. ౨. 220 

"ఆ, ఇట్టు తాడ(దగునె యేనేమి చేసితి, గొలిచి కుడుచు పొడి నలవు'€ 

. జలము ఐలుకుబందు నె వతీకి( బు తులకును, నమనుమలకు 

హితంబ యొశర నడతు. ఉదో్యోం 2-157 

క, నిను బాడారము వెరుగని, జనవతికి బబంబు మిత్ర కంవదయును 

గ,ల్లునె బలమి త్తి ఏహీను న,కొనరునె రాజ్యంబు విభవమున్నత 

మగుశే. శా. తి. 8-171 

క యా+ళణంబునందు గ్రద్దా, యోగము గల యయశ్లువి [కద్ధ యొవరని 

శుచి పు ణాకగమ సంపదం దుల్యుళలు, గా గణుశంచిరి నిరూపక త 

నమరవరుల్ . శాయి. 6-247; శాంతి. 4-82 

నవ, పొనంగు+ ఆనుకూ పడు, 

మంజనకుండన్ గరు భీష్ములుం దగిన కరం శావులై నీక వీ.తి 

నెజి గి-చు శెజంగుగాదు తమ బుద్ధింబోయి సంధాన మి ట్లానరం 

ఊేయక యున్న + గ్భషం నకు నిన్నొప్పించు వారింత వ,టు నిజం 
cm | లు 

విచ్చట నింక నీ యునికి నెట్టుం గిడ.పుట్టుంజుమీ. ఉదోన్ల. కీ-873 

శే |పోగగు, కూడు, ఒకచోటికి. జేరు. 

చం వ, *ఈందజుం 'ెల్వరం బంచి ' వారితో,నని పనీ మాటలాడి విన 
౧చుంబున( (వార్థననేసి మీరలీ, యొనరిన వై న్యముల్ పదునొ 

కొంటికి. 1బాభవ మాచరింపల జొచ్చిన నకలంబు నొప్పు నఖిమే 
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కము గె కొను. డుత్సవంబుగన్ . ఉడ్యో .ఉంకేత0 

4. దృఢమగు, దిటవగు, పదిలమగు. 

క, అని ఆయొకగుడిమీల నడుమ, నెనయంగా దూతటికటుచి యిరు కౌ 

డల (దా; డొనర గ బట్టుకొని | కుచ్చిన చందము దోంప 

మూర్భ (జెందిన భంగిన్, శాంతి. 8-195 

5, (పస్తుతికెక్క్యు, కీర్తిపొందు. 

క, ఒనర జరత్కారు మునీం,|దునకు బర'శా-రునకు సుతుండై న 

మవో,మునివరు నా_స్తీకుని ముద్కమున( దలచిన నురగ భయము 

బీొందదు జనులన్, ఆది. 2=286 

16, ఒప్పు, 

(ఇది “ఒప్పు వలనే కొన్ని యెడల వాకారలంకారముగా నుండును) 

'క, ఒనరు ద యోదళ పర్వం,బనంగా - ఆనుశాసనికపర్య మిలన్, 

ఆది, 1-59 

కం నొ మేల్కను నంతకు నుండక యిను( డొనరంగ నస్తాదికేంగ 

నోడ(౭ చెవుమా. ఆది. 2-169 

సీ, (యయాతి కొడుకులం జూచి) తన జవ్వనంబు నా కొనరంగ 

నెవ్య( డీ,నోవు నాతండ సదీప సళఆఅ, ధారుణీ సా[మాజ్య భార 

యోగ్యుండగు, ఆరి. 8.95; ఆది 4-188 

మ. ...ఎవ్వ డే నొక జగత్చూజ్యుండు (గీడార్థ మ్కిట్లానరం చాల్చిన 

రూపు గావలయు మీరూహింపు(€డా యట్లగున్ * విరా, 1=లిలి1 

7. లభించు, పా_ప్రించు. 

సీ, == -ఆనావృష్టి దోష -లే- మావహిల్ల్తిన నతని కావోర మొనర6 

చేసికొనుట దుర్భటమయి చెల్లు చుండ, ఆశ్వ, 4..220 

శఉనరుచు; ఒనరు స, కి. ఒనరించు ( 4 ఒనరు) 

1, కావించు, చేయు. 

క సన్నాసి వేషమున రా,జన్యుని. గని యొపుడు. గొలిచి సభ్యత్వ 

మునన్, మాన్ఫుడనై పుణ్య కథా,విన్యాస మొనర్తు నతని వేడు 



1572 

2, 

4. 

ర్, 

ఒనరుచు- 

కకుం దగన్. వీరా. 1-69 

క, కని భక్తిం | బణమిల్లుడు, ముని యాతీథ్యం బొనర్చ మోదంబున 

నాతని పాల ధర్మఫణితులు, విమచుండ(గ నొక్కధరణివిభు. డే" 

"ఇంచెన్. శాంతీ, 8.156 

క, దీనికి నదృళముగా మటి,యే నేమి యునర్తు నీకు నిష్టం బనినన్ , 

మానుగ నాతో. జెలిమి మ,హీనుత ముగ జేయు మిదియ యిష్టము 

నాకున్, ఆది, 6.66 

రచియించు, 

ఉ. ౨..అంచదాది6 దొడంగి మూ(డు కతు లాంధ కవిత్వ విశార 

దుండు వి,ద్యాదయితుం డొనర్నె మహిళాత్ముండు నన్నయభట్టు 

దతళన్, విరా, 1=ఎ ట్ 

నిర్మించు, కటు. 
అ 

వ, పసిడి యిట్టికలం జతుళ్చిత్యంబు నష్టాదళ క రాత్మకంబును గరు, 

డాకృతియునుగా యజనం బొనర్చి. ఆళ్వ, 4-180 

ఇచ్చు, ఆర్చించు. 

క. మునివరుడై న యగస్త్యు(డు, ననుదెంచిన శతమఖుండు సమ్మతి 

నుచితా,సనమ్డి యర్థము. బాద్యము సొనరిచి యిట్రని యె' 

నవినయో క్తి నతనితోన్, ఉద్యో. 1-199 

ర లిగించు, తెచ్చి పెట్టు, 
A) 

శే, అనిన విని కిన్మలూనిన యల(తినగవు, చెలువు మొగమున కొక 

(కొత్తపాలు పొనర్చ( బుండరీ కాకు( డగుశెల్లం బోయి యప్పుక- 
డరుణ కమలాతు(డగుచు మురాంశకుండు. ఉదో్యో, 8-864 

చే, సొమ్ముగోరినయంతన నుఖముగలుగ, దది యుపార్టింపంగా సిద్ది, 
యగుట నిజమె్మెకలిగెనేని యనేక చింతల నొనర్ము€, జెడుకు 
చావుతో ( దుల్య మయ్యిడుమ యేల, శాంతి, 4-47 

క, నురతంబు గ్నువ్లమగుటయ్యు. గురుళ్ళుకూషయును [బవాత్రైకుల- 
భతనము వాయురవా్లిం జేయు లతీస్త,కరంమిలగు నూర్జ్వ్వలోక 
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గతియు నొనర్చున్. శాంతి. 4-116; విరా. 1-286 

6 వర్పఅచ్కు పతచ్చు, విభజించు 

ఉ ...వాండి నూదిమొన యించుక మోపినయంత మా[తయున్, 
భూమి యొనర్చి పొండునృపపు[ తుల కిత్తునె. ఉద్యో, 8.803 

7. ఒనంగు, పెట్టు, ఇడు. 

వ, అతం డానన పాద్యార్చనంబు లాచరించి మవానీయంబగు భోజనం 

బొనర్చిన సంతృ ప్తి బొంది యవ్విదేవాపతికి నాసన్నంబగు నుచితా 
సనంబున నాసీన మైయుండి. శాంతి. 6-171 

సిద్ధ ముచేయు. 

సీ సమక ట్టికొనుచు భోజ్యములు భతంబులు, నానావిధముల వొనర్చి 

కొనుచు. మౌన, 29 

ఒప్పగించు వి. అప్పగించు (సం. అర్బణమ్) 
వశపటచు, ఆరినము చేయు, 

వ. అక్కు_మారుండు నీ పేర సారస్వతుండనం బర(గు( బద ంపడి పం డెం 

డేం డ్డనా వృష్టి యెన నయ్యాపద. బొందకుండ( బెక్కం(డు 

"మునుల రతంచి వేదాధ్యయనంబులు నేయించునని చెప్పి యొవ్ప 

గించిన సరన్వతి |పీఠయె తనయుం గొని చనియె, శల్య. 220కి 

శప్పనితనము దే. వి. (౪ ఒప్పు) 

ఆపచారము, తప్పు, 

క, +. ఇ,ప్పని మనవారల యొప్పని,తనమున మూండె నని వంత 
దలపోయకు(డీ, మౌన. 12 

ఒప్పనివా(డు ' చే. వి. (౪ ఒప్పు) 

1, శ|తువు. 

ఉ. ఒప్పదె కూడి మన్కి మన కొ ప్పనివాఠల యుక్కుదక్క(గన్ 

ఉద్యో, 1-871 

క, విను మేను గల్లసాశెలు, గొని కసటపు నెత్తమాడు కుళలత(గా 

దొ,ప్పనిభారి నేపడంచుట, ఘనకావువై్యైర శేశి. గాని దురాత్మా 
శల్య 22-281; శాంతి. 1-54 
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గే 2. కురూపి చక్కాందనమపే లేనివాడు. 

క. ధని యధనుండు రూవసి యొవ్పనివాండు వివేకి మూఢ ఖావుం. 
డరోగుం' డనుగతరోగు( డనక యం,గన పతి. కాటీంపవలయు( 

. గామధ్వంనీ. | ఆను, 5-295" 

ఒప్పమి దే, వి. ( /ఒప్పు) 

1. కీడు, కష్టము. ఆపద. 

క, మన్నన మానిసివై నీ, వున్నం గడు మేల కాక యొప్పమి గలదే. 
విరా, 1.288- 

ఉ. ఇప్పు డువేవ సేసి కృపయేమియులేక ఏహీనవృ_త్తి వా,రొప్పమిం 

బొంద( జూచుటిది మొప్పనెం ఉదో[. 1-371 

ఊ ...7గౌరిదేవి య,ట్లొప్పమి దం(డికైనంగని యుల్లము శెగ్గిల నీకు. 

నంఘభలం, గవ్చంగమౌళి భూవణము కాంతి (ప్రణామము: సేసె 

"బేసినన్ ఆను, 4--420; (దోణ. g.206 

- వీ, ద్వేషము, పగ, వైరము. 

తే, చుట్టములలోన నొప్పమి వుట్టినప్పు,డడ్డపడి వారితోడం గొట్లాడి- 

యెన్క, చాని నుడుపఆగ( జొళకున్న వాని (గూర, కరుగండని 

చెప్పుడురు కర్భశాండ విదులు ఉద్యో, 8-248 

ళో క్ఞాలీనాం హీ మిథోఖేదే యన్మ్మ తం నాభిపద్యల్నే, . 
సర్వయక్నేన మాధ్యస్థం న తన్మిత్రం విదుర్చు ధాః, 

- నం, భాం ఉద్యో 62= 1 ఈ- 

| శి.,జపియము. 

సీ. +౨.మీ మవోన్వయంబున మహీ *విభులయం దొప్పమి వెదకియైనం 

గానము, అశ, 268. 

శ్లో, న జాత్యస్య చ వంశస్య రాజ్ఞాం కళ్చిత్యదాచవ,. 

నం :ఇ్లాజా౬సీద్యః (వజాపాలః (పజానా మపియో౬భవత్, 

. (తమ్ము జోనము-ఖని మాలని వజఖ్లా. ఆక, 11-15 నిక్షయ 
కళ! త 

కప సీను ఛర్జు(డును నాటిన మాటలు గొల్వులో వలం, జెచ్పెడు- 
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నట్టివే కులము శీలము గల్గిన పుణ్యశాంత క,ట్లావ్పమి నేయు. 

బల్ల గనియున్న జనంబులు వించునుండణగాణ ధప్పొకయింత 

కేదను విధంబది నీక .చనుం గుమారకా. ఉద్యో 8-868: 

ఒప్పరికించు చే. స. (క్రి. (౪ ఒప్పరికము) 

1 ఉచేతీంచు 

సీ, అడరి పోరాడక యన్నియజాహిణు లొప్పరికించెనె యొకని 

గలన, ఫీషర. 1-58. 

చ. కొడ కుల( గానే నృపు లకుఆరి 4 తేజుల నెందు నిమైయిం, “జెడు. 

తెరువై నచోం దగవు నెప్పక యొప్పగికించి చూతు గేం 
ఉద్యో. 2.10 

లి, త్యజించు, విడ నాడు, 

ఉ. అస్పుడు నీవు సూడంగ ననంతము శై ఖచశేంద్ర సైన్యముల్ =. 

గెవ్పె ననేకసాయక నికాయములన్ వడి నన్ను నేనునుం, గుప్పనం 

గూర లేసి రిపుకోటి వధించితి నంతలోన న్కన్నొప్పరికించె సైన్యతతి 

యొక్క(డనై రణభూమి నొచ్చితిన్. ఆర. 6-7 

ఒప్పణు దే. అ. |కి. (౪ ఒప్పు) 

1, చెడు. 

సీ సమర వికాసంబు చెమట నొప్పజకుండ, కహీతిదీధితులు అేయెండ: 

నొడుచు. భీష్మ. 1-119 

7. శేడ్చడు, వివళత్వ మొందు. 

ఉ. *..వారు చవాషడొప్పరి శర కూబరమ యూ౭తగ [వాల(గనేసి. 

యార్చినన్ . 
భీష్మ తి. 16 

కి భంగపడు, వికలత్యను నొందు, 

క, అప్పుడు ధృవ్వ్షద్యుమ్నుండు, నిప్పులురలు చూపులడర నికితా స్త్ర, 

ముఖం, గప్పె గురునీ( దశతై సనం, భొప్పలి తన 'బెట్టిదంపు టుర 

వడీ( డెరలన్, 
|రోణ 1-166: 

4. భగ్నమగు, 

ఉ. అప్పుడు శేకిళానుండు శళాశుగముల్ గురుమేన (గుచ్చి శరొ 
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స్పజ సూతునొంచి తురగోద్దతి మాన, _ దోణ, 4-125 

ల్ మటు(గుపడు, కాంతి చెడు, 

శే. నివులు గప్పిన నొప్పలు నిప్పువోలె శల్య. 1-868 

శిప్పారు దే, అ. (కి. (ఒప్పు-- ఆరు) 

ఒప్పు. 

సీ, వీశంవురోమంబు చేశ నొప్పార నా విష్టుండగుట శిపివిష్టండనియు 

శాంతి. ర-తీకి?; ఉద్యో. 1-£5; ఆను 2-318 

నా ఆరూఢ స్థితి నెల్లి 'బేశములు నొప్పారుం (బశాశంబుగన్ . 

ఆర, 4-819 చూ. ఒప్పు. ఆ(శ, 2-88 

శిప్పించు దే. స, క్రీ. ఒప్పగించు 

1. స్యాధీకపఆుచు, ఆధీ*ము చేయు, 

క, రుచిరమడణిభూవణంబులుు నుచిత ఏవోర (పకార యోగ్యాగార, 

_పచయము సుందరగణి క్యా నిచయము నొప్పించువా.డ నీకుం 

శీ. ఒసంగు, ఇచ్చు, అర్చించు. 

క, (తను కాణము) తెప్పించి తొడుగు మీవని యొస్పించిన నిట్టునట్టు 

నొఅవలుగా మె గప్పికొని యాబృవాన్నల విరా. 4-39 

సీ ,..ఆత(డు (ఉచధ్యుండు) సర్వజలరిబు(, _దావిన వరుణపురంబు 

ధూళిమయె మైన భయమంది మానిని గొనివచ్చి; యొప్పించి [పణ 

మిల్లి తప్పు 'వాపికొని మునిళ్ళవ గాంచి చనియె. ఆను, 5=కీర్ 

మ. జనకంకున్ గురుఖీమ్య్ములుం దగిన కర్ణం ఇాపులై. నీకు లీ, త్రి 

నెటీింగించు తజుగు గాదు తవు బుద్ధిం బోయి సంధాన మి, టా 

నరం జేయక యున్న, గృమ్హనీకూనిన్నొవ్పించుచారు. 

ఉద్యో 8_872 

శన చేక్సంధాప్యశే రాజన్ స్వేన కామేన పాండవైః 

బధ్వా క ల క్వాం చాప్యంతి కుంతీవు| కాయ 'కౌరచాః 

నభా. ఉద్యో. 127.28 
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ఒప్పిదము దే, వి. (౪'ఒవ్పు) 

1. చక్క(దనము, సౌందర గాము, 

సీ కాళ్ళు 'యొప్పిద మా(డుకట్ట నుజ్జ లము సేయంగ సంకుల బాహు 
లంద మెడల, వీరా, 1.238 

2 వేడుక, ఉత్సవము. 

లే, “పెండ్లి కనీ విల్వ(బంచిన( (వీయము తోడ, నేగుదెంచితి మిన్నా 

ళ్లు నెల్లి యొప్పిదముల. జూచితి మియ్యెడ( దడవుగా6గ, నిలువ 

దీఅదు పోయి శావలయు మాకు, ఉదోస్స 1-47 

3 విధము, 

క, తిదవసరంలున సాత్యకి, మదమున( గొంశేయు( గడచి మంతం 
బున బ్కెట్టిదముగ( బడ వై చిన యొ,ప్పిదమున నన్తుమున గూల్చ 

భీష్ముని నూతన్. భీష్మ. 2-80 

చ. ఉదిత సమ గబోధు(డగు యోగికి నిశ్చల దీపరూప సంపద సుఖ 
నుప్పు భంగి ఘన పంక్తులు లేని వియత్తలంబు నౌ,ప్పిద మొదవుం 

దరంగముల చెల్లునయదా( జలితంబు గాని వా, ర్థిదశ నతం 

డకంపు(డగు ధీపరివృత్తులు గళ్ళినేనియున్ శాంతి, 6-119 

విణ, 

1. యోగము, తగినది. 

క, బలిఖిమము గడప కిడ,న్వలయును 'దేవపితృ వూజనంబుల కాలం, 

బుల( అతి కుభమందుట( ద,తృలంబుగా(6 గోరు టొప్పిదము సతికి 

శివా ఆను, 5-286 

మ. ఇది యిట్లాలిని ఏంధులం దొజంగ తానీ యగ్నిలో( గూలె నొప్పి 

దమె యుండగ నిట్టి తెంప యొలయం బెంపారు వైరాగ్య 

నంపద. శ శాన, 8.327 

క, అది లేనివా(డు నరక్కాన్నదు(డగు నటుగాన ధర్భాపరు( డగుటయ 

యొప్పిదము మనుజునకు నే జి ప్పెద మశీయును వలయు వాని 

రీతి నడుగుమీ. ఆను. 4.262 
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ల. ఒప్పునది, మనోహరము. 

మ, మదిరాళ్వుండు గడంగి యన్నకు బలో న్యాదంబు రెట్టింప స్క[ప 

దర జ్యలతికా [కియా సమఖభివోర క్రీడనం బప్పు డొె,ప్పిదమె' 

యోగ వియోగసనంధులు నిరూపింపళగ రాకుండ గర్హ దళోపాఎ 

తము వింత నేయ నడరెన్ కౌ దంబు ళోళిల్లంగన్. విరా. 8-178 

క. విదితంబై యుదోోగము, మొదలుగ( వదుకొకండు వర్య ముల. 

నంతయు నొ,ప్పిదమై యేవ పర్వం విదిశా నుద్యోగ సర్వ 

మీమ్మగు నభలన్, ఆది. 1-48 

ఒప్పు దే. ఆ. |కి. 

1, తగు, కూడు ఉచీశమగు, 

మ, పదియేనింటి( చెనుఇగుజాస జననం పార్గ్టంబులై వెంపునం, దుది' 

ముట్టన్ రచియించు టొప్పు బుధనంతోషంబు నిండార(గ న్. 

విరా, 1-7 

క్, అప్పయు'. బరిజనములు( దను౧దఫ్పక కనుగొనుచు నుండ దగ 

వేది కరం,బొప్పని తమకము చిత్తము, గప్పికొనుట నుత్తలంబు 

గదురంగ నచ్చోన్. విరా. 2-86 

శ. తవ్పుచేసితి రిట్టలు డగునె వీర, లేమిగతి( బల్మినను నదియెల్ల 

మనము, గై కొన వలయు; గాకిట్టు గాదు గూడ,దని నిషేధించు 
టొప్పునె మనుజ నాథ, వీరా. 5-275 

ఉం శాంతనవ్నండు సర్వకురు నంతతికిం గలవాడు గాడ యత రంత 

హితంబు లీ పలుకు లావావ మొప్పదు ధర్మసూతితో 
ఉద్యో. 2-164 

డె ఒప్పిదమగ్సు శోలిల్లు, [పకాళించు. 

సి. (వథోమాద్రి( దోంతెలచు భానులింబమునా ను,రమునన గౌన్తుభ 
రత్న మొప్ప, విరా. 1-12 

క్రి 'వేతష్ట్ర సలంబున వనమాల (గాలంగ, వెలిమావు గెడల వా గలు: 

ఛరించి, శొళఠవై'వారి యొప్ప నగచర కేతువు. మెజయంగ నర 
'చంబు మెటు(గు లడర, ఉద్యో, 4-126 
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క తను వొప్పెేడునది యొవన్మమును నూతన మిట్టి నీకు, భొల(తీ 

'యోగం,బున నింత చొరవ యెమ్మైొయి/ బనుపడియెం జెపుమ 

చా(ప( బనిలే దింకన్, శాంతి. 6-187; విరా. 2-186 

ర. ఉండు తనరు, 

వ చీళటి వాపినం [బఖాతంఐను వింత మానిసి మెలంగి ముసుంగు 

వుచ్చినట్లు మెలుకని యెజకలు వొదల విదిర్చి హార్చికొని కల 

గొనం బలుకు పులు(గుల యెలుంగుల వలన నొండొటిం రెలువు. 

కరణి నొప్పు ధరణీరువాంబులును. విరా. 2-240 

TT, దోణాశార్యు పిలుందనొప్పి కత వాన్తుల్ బద్ధ గో ధాంగుళి (శా 

గుల్ ...రంగ మధ్యమున నంశన్ నిల్చి రుద గ్రిద్గణ, (శేణీరమ్యులు: 

ధరశ్చజ _పముఖులై_ జ్యేఘ్రైనుపూర్వంబు గాన్. 

ఆది, 6---$; విరా. 8.286 

4. |పళ_స్షమగు, ఉత్తమమగు. 

ఉ, ఆయి గనయిలం జవుల యందలి [కొ త్తలు పుట్ట నిచ్చలున్, వే 

తలొక భంగి. బాకములు విన్నను వొస్పంగ శేసిచేసి. విరా. 1-77 

వ, అవ్వరుణా భిషేకంబు కంటు కుమారాఖిషేకల బొపెె, 
శల్య. 2-188 

జ. థీని కంచెను నొప్పెడి వాని వొక్క లత మొదవుల నిచ్చెద నత 
యముగ. ఆది, 7-100: 

క, ఒస్పని గుణముల: బరంోడు, నిప్పరుపాధములలోన నెల్ల గృత 

ఘ్నుం డొవ్ప్చండు, శాంతి. 8-470: 

(ఒప్పయడు = ఆధమమగువా(డు, నీచుండు అని భావము) 

5. ఆందమగు, నుందరమగు. 

ఉం ఓ్నెడు మేనుం బెంవుగల యుల్గము నాగరికంపు, జందముం,. 
ఉపక చూవ కీతని విశేషము దెల్నెడు, విరా. 1-92. 

ఈ మెచ్చు. నంళోసించు. 

ఆ. నారచీర యేని( జారు చీవాంబరం,లై నం గట్టికొనిన యపుడు. 
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వాదయ, మొప్ప దొప్పుననక యుండు రూపాదుల, నలమీళొనవు 

“7, బాగుపడు, జీవించు. 

ఉ ఆక్కట వానుదేవు వను పొదరణంబున బేయరైైరి వీ, రక్కడి 

బుద్ధిమంతులని నిందును నందును లోక మెల్ల( బ్మేరుక్కున |మగ్గుటం 

దల(వ నొల్ల కపాయము నేసిరళై యీ; యుక్కివు లెందునుం 

గల రె యొప్పదువో ధృత రాప్టినంద నల్. ఉద్యో. 4-20 
' ల 

రీ. ఒదవ్వు ఒడగూడు. 

ఆ ఒంటిమెం గళింగు నురవడి. దలపడి, పు త్త)సోదరా ప్త భూరి 

& వై న్య్కహీను (జేసి కౌరవానీకములు నూడ్యనుఅక రంగ పెటి 

పజ పుటొవ్పె, భీష్మ. 2-6 

9, తోచు, మృరించు, 

ఆ. పొదివి పలువు రేయం బొడువ వేయం భగ,దత్తుదంతి ర కధార 
లొ 'ప్పెల జెలువు ెట్టిగాంగ "జేవురు నెలయేజు, లున్నతాచల 

మున నురలునట్లు, భీషనై, 8-146 

10, ఉప్పతిలు, కలుగు, 

ఉ. శెల్లని జోడు పెట్టుకొని త్మీవగతిం జనుదెంచె మత్స్యభూ,వల్లభు 

న[గనందమందు.. .శంఖు(డు విఖీషణ శంఖనిసాద మొప్ప(గన్, 

విరా, 8.148 

11. అలవియగు. సాధ్యమగు. 

ఉ వైదిక ధర్మచారి జనవత్సల సీమది( బట్టుకొన్న యు నాశ్రిద ము 

హీనమానవు మనంబున. బుట్టిన వెజ్టివోలె వ,స్యాదుల( దీర్చు 

టొవ్చదు, శాంతి. 1-101 

12. రాణించు, 

వ. .సుబేవుం డను (ాహ్మాణండు రాజగృవాంబు సోచ్చిం.. 

చాని దమయంతిగా వెటింగి... అపేత భూజంబై న వనభూమి 

యుం బోలె నొవ్పకుండియుం దన పతి[వళాగుణంబున- నొప్పు 

అతున్న్యయది. ఆర, 2-141 
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18 ఇంపగు, కష్టమగు, 

తే. జఒప్పకున్నను నాత్మకులో క్ర కరగమూర్థ ప్రగతి. శేర్చు( బరకర్శ 

మొిప్పెనేని, నార్యజనములు గిల్ఫిషమం డు దానిల. గాననడపుము 

నిజవంశకర్మ మధిప, శాంతి. 1-279 

“మ, ధర్మ రతుండై న యజాతళ | తునకు నింద [వ స్థ మిమ్మ్మర్థ 

రా,జ్యర మం బొందుము మీరు గొంద అయినంజాకున్న నీ కొప్ప దే 

ఖీషషం శ-434 

14. వూను, వహించు, .వెట్టుకొను, 

ఉ. ...ఆననై, తప్పు ఘటించి నీవునొక శాలిమిగల్లిన వా(డవై నెపం, 

భొప్పిన తెల్ల నీదు నిలుపోవును జూతముగాక యిచ్చటన్. 

విరా, 5-98. 

15. (వెద్దలయెడ) మర్యాదగలుగు, సౌధువగు. 

వ: ...గురుకృపగాంగేయులకుం జరణ నమీవస్థలంబులంబడ రెండును. 

గర్తాఖ్యర (ప దేశంబులం జనరెండునుగా నాలుగేసి యమ్ములేసిన. 
ta ea 

నా సవ్య సాచిం జూచి యాచార్యుండు పరిసరవర్తులగు 

నా_ప్పజఆనంబులతో నల్లన యర్జునుం డింత యొప్పియుండునే యని 

యగ్గించి వెండియు. విరా, 4-250 

మ్, 

1. చక్క6దనము, అందము, కాంతి, శోథ 

తే, తాను జొచ్చినకతన మత్స్యతీతీశు, నింటనిమ్మెయి |గొత్త 

యొ"ఎకక మెసంగం నమ్మవాదేవి యున్నెడ కల్లనల్లం, అాండు. 

రాజత నూభవపత్ని యరిగ. విరా. 2-208 

సీ తన యొప్పెదుర( గన్న( దగిలి యెవ్వరి కైన మల€గి (కమ్మ జ: 

జాడ వలయు వా(డు, విరాం 2.208 

శ. దుఃస్టు(డై యుండియును నొవ్పు దొరు(గకున్న, యన్న రేళ్వరు(. 

గనుంగొని. శల్య. 2-899 

మ.... పొల్పె దుర్మోధనం,డను రాజవ్విభు నొప్పునర్మదకు( గామావే 

"శముం శేసినన్,వనితారూపముచాల్చి ఫొంచె నతనిన్ వ్రైదగ్ధ్య : 



1682 ఒప్పు 
వాద గ్రంబుగన్ అను, 1-44; భీష్మ. 2.37 

1 విధము, రీతి స - 

ఉ ఆ మువ్వుర తోడి _జోడీయగుమూర్తి యతీర్యదుని యొప్పు 

గంటి నే, విరా, 1-185 

సీ తజచునా. "దెగివడ్డ ధవళచామరముల్కు డిండీరముల యొప్పు( 

బుండరీక్క ములు పొలువును గర వాలములు మీనభంగియు. 
(దోణ, 1.146 

డ్ తారక కోఖితాంబర వీధంబునం బొల్బవంగంగ వాళ మో, దార 

తలంబు బంధు జనళాళకలనంబున( దాను జందు నృొప్పారవపించి 

విన్ఫురితుండై. తనరెం గురు ళ ర్త, ఆక, 2.88 

(ఒప్పార = విధము పూర్తిగా) 

9. మేలు, 

తే, తగిన వేమంటు దనుంచాన పొగడుకొనమి, నొచ్చియను గీడువలు 
కమి యిచ్చివగవ,కునికి దనకెంత నడవకయున్న( బథమ్యు దప్పకుం 
డుట నడువడి కొప్పుపేయు, ఉద్యో, 2-45 

శ. మర్యాద, గౌరవము. 
సీ, అడరి పోరాటకు నద నై నచో నొహ్ప్కపొలివోవ( బోవుట వోలు 

నొక్కొ, ఖీషమ్ము, t.154 

“5. అలం కారము,. 

క కలిమికి నొవ్పగు నీగియ, బలిమికి( దొడవై న యట్టి బల(గము 

నై_లో,కుల చిత్తములకు (వేంగను, కొల(ది మనన్ గొంతి వెద 

కొడుకున కమరున్. విరా, §-190 

“రీ, సుందర వస్తువు, 

_వ, మయుండు లో6ంబులం గల యొప్పులందెల్ల నుత్తమ సారంబులు 

ధ్లిలపమాణంబు లావారించి, అను. 4425 

ప్పద్దనము. __ 

'వ్రయమ్ము_విద్యయుం గలుగు. వవ్రనియందును గోవునందు 



ఒప్పుగందు 1688 

నొ,ప్పునెజయు వా_స్తియందు నొకపోకకు. బోవని కుక్కయందు 
చా,ని నడిచి తెచ్చి వండి తిను నీచవుమాలని యందు. దుల్యద, 
ర్భనలు ద ంతరాత్ముని నిరంజనని ' గనునట్టి పండీతుల్ * 

శాలి. 5.109 

5, పెంపు 

క. కనకమయ యూపమొప్ప(గ, ననూన విభవమున నీవు యాగం 
బొనరిం,చిన యొస్సును నిప్పటిసీ యునికియునుం జూచి నాకు 
నుమ్మల మయ్యెన్ . శాంళి. 4.890 

తు ఐళ్వర్యము 4 

శే. ఆతుల సౌభాగ్యభోగ సమ్మగమహిమ, నొప్పుచున్న నీ రేవుల 
యొప్పునూచి, ధృతి ఏతఆిగి తన్ను (దాన నిందించుకొనుచు, 

హృదయము" న( బాండ వాంగన యెరియవల'ె ఆర, 5.850 

లో woe తే శ్రియం దృష దిప్రామద్య జనాధిప. 

సం.ళా ఆర, £30._22 
10. వా శ్యాలం కారము. 

సీ కౌరవ "సీ వాము ఖంబున( దిలక మై, యొప్పి రాధేయాది యోధవ 

రుల(, గొని సా౭డురాజనందనుల'నై న్యములతో( దొడరి. 

[దోణ. 1-75 

ముం = *,వికి టొ కార లబురై యుండ నొప్పి రణోర్వింబడియున్న భూప 

తుల. జూ పెన్, కర్ణ, 8-879 

విణ. 

మంచిది, యు క్రమెనది. 

ఉ. ...వలినా, తండొకచాయ చూసినను దత్పరతం బనిపేయు టొప్ప 
గున్. విరా, 1-185 

ఉ ౭. వారికొక యాపద వుట్టకయుండ( గాచుటొ, సై ధరం గీరి 
క్క చె యపొయము సేసిన నింతపుట్ట బే, విరా. 2.965 

ఒప్పుగందు దే. అ, [కిం 

అందము చెరు 
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సీ (పస్వేదమునం దోంగి ఫాలంబుతో నంటి, యుగ్గ్మలి నీకురు లొప్పు 

గంచె. విరా. 2.1656: 

ఒప్పుగొనుే దే, ఆ, కి. 

ఆరోగ్యము నుబొందు; రోగము లేమిని బొందు. 
క. ఇంతకుమును నూచితి నత(చజెంతయు నొప్పుకొనియుండె నిదిగడు6 

చి[తం, బెంత వెసంజచ్చెనను. దను జింతింప(డు జను(డు మూఢ: 

చి_త్రత్యమునన్. శాంతి, 4-445. 

ఒప్పుగొను" చే. స, కి. 
స్వీకరించు, (గహించుం 

ఆ, ఒప్పు గొనుము వీని నుర్వీశయని నుతు, నిచ్చి గంగ ననిన 

ఆది, 4-_168- 

శ్లో. గృహోణేమం మహారాజ, మయాోసంవర్థితం సుతం 

నం,.ఖా ఆది, 107-85- 

వ. ధృత రాష్టు9ండు *,*,యుధిష్టిరు రావించి నీవు సర్వసంపదలు నరా 

జ్యంబును నొప్పుగొని యొప్పటియట్ల యిం[ద(పస్థ్రపురంబున తరిగి 

సుఖంబుండుము, నభా. 2.264 

వ. ఇక్కుమారుండు మేరుగిరి శృంగంబును లోల నా శె త్తికొన నళ 

క్యుండయ్యె వీని నొప్పుకొను మనిన విని బృవాదథుండు ముదిత 

హృదయుండయి దాని కిట్టనియె. సభా. 1-161 

ల్లో. బృవా[దథ సుతస్ఫోయం మయా ద్తః (పగృవ్య్యాతాం, 

(ఒవ్పకొను-అని సూంఆ.ని) సంంఖారం నా, 17-50 

ఒప్పుమిగులు చే. జా [కిం (ఇ ఒప్పు) 

ఒప్పారు. 

శే, నమర కౌతుకియెన యజాతశ|తు(, డొప్పు మిగిలెడు మైమలు 

పూడ్చి.  (ఒప్పుమిగులు = అందమశిశయించు)  ఖభీమ్మ. 1-152 

ఒప్పుమెజయు చే. స. (క్రి. (/ఒవ్బ్చు) 

ఒప్పారు, 



సీ చ కవాకంబుల చందంబుగొని వచ్చి, కుప్పలు సేసిన ట్లూప్పు మెఅసి 

(ఒప్పు మెఅయు = అందగించు) విరా, 2.52 

ఒప్పెన(గు దే, అ. [కి (V ఇప్పు) 

ఒపారు. 

క, తొమ్మిది ఖండములై న వ,ర్ష ముగ్చలనం జాల నొప్పెనగు జ_బూ 

ద్వీ,పమున్చన. భీష్మ. 1-24 

ఒయ్య దే. అవ్య. (దు. 

మెల్లగా, తిన్నగా, 

తే. ధర్మనందను పలుకులు దనకు వ్యాదయ్యళా ప మొనరింవ మోమున 

దైన్య మొంద, నున్న పాంచాలి యిట్టని యొయ్యంబలి 36 గనలి 

శారితో గద్గదకంఠి యగుచు, ఉద్యో, 8-100 

చ కృవుని శరీర మొయ్య నొజగెన్ రుధిరచ్యుతి మూర్చ వచ్చినన్= 
|దోణ. ర్-ర్ 

తే, అవని బడనీక శాఖ జంచువున. బట్టి *పట్టి వారల సు స్థితుల్ 

పల్లిటిలక, యండ వెరవున థరియి)చి యొయ్య నెగయం జూచి 

య వ్వాలఖిలగ్యలు చోద్యమంది. ఆను, 1-239; ఆర, 7-893 

2, శీ ఘముగా. 

సీ, ఆంత( బులోము(డన్ వింత రక్కను. డగ్నిహోే[ఈ గృవాంబున 
కొయ్య వచి. ఆది, 1.129 

ఆ, ళలుగ్థిండట్లు నేలగ్యదెల్లి వెచ్చెర లేఏ, యొకలు దుడిచికొనుచు 

నొయ్య. జనియె, వానీఆూచి నగుచు మానుగా వి పులు, భూరి. 

సత్తు భీము బొగడి రంత, ఆడి, 7-202 

ఒయ్యన దే, అవ్య. ఒయ్య. 

1. తిన్నగా, మెల్లగా, 

క, పొందైన లెస్స విరనపుం [గందయె[డు చందమైన రాజులవెల్లన్ 

ముందఆ రావించి (కమం, బొంద(గ ముము( విలువ(బంప్ప, 

డొయ్య్యన పిదసన్, ఉద్యో. 1_45 

100) 



శేలర6 ఒయ్యనొయ్యన 

వః (| చౌవది అరుగుదెంచి యంతంత నవనీకాంతు.గాంచి యధిక 

శోళా(కాంత యొ యా _ర్రింగూరి యా [కందనంబు సే మ నమ్మా దీ 

పుత్తు)౨ డొయ్యన యయ్యంగన నరదంబు డించె సౌ_ప్టి. 8-26 

క. జడనిధి చందంబున న్కిమ్మడు వొప్పగ నిష్పుడేమి మా-జెనె 

యి మై శ్రి; నడచి వడ రి త్త నెవ్యగ, లుడుగుయతు మణి చూచికొంద 

మొయ్యన తటితోన్. శాంతి. 8-189 

క. కడుమే లటు సేయుదమని, యొడుళాటుఎ జలుకుపలికి యొయ్యన 

౪ 1-151; ౪g, 1-171; ఆశ్వ 8-18/ ఆర, 6.2.2 

శి శీ ఘమ గా, 

చ. ఇది వళయోగ్ని వోలె చెనలెల్లను గప్పంగ విన్ఫులింగముల్, వద 

లక వాయుసారథి జవంబున6 చానిటవచ్చె నేమిసే,యదు నుతు 

లారయీ బిలము నొయ్యున పోయి చొరుండు దిని. గ, ప్పెద ఘన 

పొంసు జాలముల ఫీను శిఖావళి చాశకుండ(గన్ ఆది, 6.804 

ళో ఇ వమాఖో్యోర్చిలం భూమా వృక్ష స్యాన్ట్ర నమీవత 8, 

తభా విశధ్వం త్వరితా వహ్నేర్యత నవోభయః 

సం. ఖా ఆడి. 256.16 

ఉయ్యనొయ్యన దే. అవ్య. 

మెల్ల మెల్లగా [(కమ[॥ మముగా. 

తే ర_క్రనంసి క్రమైన ధరాతలమున్క న్నార్తి. బొరలుచు నూర్పు లం 

దందసంద,డింప జీవంబు వెడల నుంకింప( జేష్ట, లొయ్యనొయ్యన 
యడ(గంగ నున్నయధిపు. సౌ ప్రి, 1-218 

(ఒయ్యనొయ్యనన్ -అని ద్రుత] పకృతికముగా నూ,అ.ని. 

ఛారశేతర పయోాగములు చూచెను 

ఉఅయ్యారవ * దే. విం 

విలాసము. 

ఫీ, వోరమల్ మెజయ నొయ్యారంబుగా |గుచ్చి యందంబు వింతగా 

నలవరింతు. విరా 1-107 
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శిర దే, వి, 

సామ్యము, సాటి. 

క, అవ్పుడు మధ్యందినమున, నొప్పిన యిను తోడ. జాల నొరవచ్చి 

గురుం డప్పాండవ బలములవైం డెస్పదొరల( గురినె శరతతిం 

ద్మినముగాన్. - భీష్మ, 240081 

శరగు దే. అ. కి. 

(పక్కకు (వాలు 

కం అందొరగి కీచకుం డా యిందీవరనయన నాత్మనిడి వేడ్య- మెయిన్, 

డెందము చని విచ్చలవిడి, గందర్పుండు వెట్టి జేయంగా నిట్టని 

యెన్. ఏరా. 2-809 

సం,ము, అకాడమి తీ స|ప.కో=పాఠములు లఘు రేఫలు ఆనంద 

(పతిపాళము ళకట రేఫము) 

శరయు దే, స. కి. 

1, ఎదుర్కొను, డీకొను. 

ఆ. ఎలమి(గడచిపోవు విలుచు [గమ్ర్రజివచ్చి, ముక్కు ముక్కుమీ6ద 

మోపు. జుట్టు, నేచి తిరుగు నీక వీశలతో రాయు. నొరయు( 

జి తగతుల మురియు నవ్వు* కర్ణ, 2.66 

2, రాచు, సంఘర్ష ణము చేయు, 

ఆ, వాని రనముపొంగి వాహినీమూర్తి న,న్న గమునకు( | బద ఊణంబు 

గాగ, నొరసికొనుచు( దిరిగి యు త్తరకురుభూము, లందు( కొచ్చి 

పారు నంబుధికీని. థీష్మం. 1-19; ఆర. 7-877 

8 (ఒకరినొకరు ) అతి కమించు, దాటుఎతలకడ'చు. 

సీ. మెజయు తేజంబున మిజమిట్లుగొన నిద్ద, అచ్చట నొరసికొం చ 

రుగం జూచి. ఉద్యో, 2.147 

AE శేపోాం మనళ్ళ లతేజశ్చాప్యాద దావా దివెజసొ 

పూర్వదేవా వ్యతి కాంతె నరనారాయణా నృషీ., 

సం+భా. ఉద్యో. శీ8ింల్ 
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ఒరలు దే. అ. కి, 

_అఅచు, విలపించు. 

ర్ +.=మన స్రై ,న్య మె్టిల్ల( జదియ(బఆఅచె భృయముగన మొగ తిరిగి. 

దిక్కు ల|దువ నొరలుచున్, "భీష్మ. 2-246: 

ఒరుండు దే. సర్వ. (బహు.) ఒరులు 

అన్యుండు, ఆఇశరుండు, 

క. నరుండొక్కరుండు దక్కంగ్య గురుడు గడగినవుడు మాటుకొన( 

జాపధరుం, డొరుండు గఅడె(, విరా, 6-128 

+౨. ఒరుని, వనిత దొల్మేన( జూచినవాండు ఆను, 699" 
శ 

క, నరులకు నాకుం దక్క-(గ్క నొరులకు మీరూపు సూపకున్నది, 
విలా. 1-176 

చ, +. కెట్టియీోశ( డె,ట్లూకొ యురు వా శ్రయించు. విరా, 1-98 

క. ఇప్పా చెందు గలదె యొరులెవ్యరికేన్, విరా, 1-49- 

ఒరులు దే. సర్వ. (“ఒరుండుి-నకు బహువచన రూపము) 

ఒకకురు, = 

శే, శారగవై భవ _పాభవశాచములకు, నొరులకైనం గ్రైవారమై, 

యుల్లసిల్లు, నొక కారుని క్రిప యెిల్లను నిక్కమతైై విరా, 2=204 

ఒరువుండు దే. సర్వ. (బహు. ఒరువులు - బహువచనమునం బే 

(పయోగము) 

ఇతరుండు, 

ఆ, ధనము గలిగి యుండి ధవశాజి | ౧డువక, కట్టకుండు పరమ కిఫ్ట్ర 

జనము, 'లొరువులొ తి చెప్పకుపకారులై తొల్కుపుట్టునందు మనిన 

యట్టి వారు, ఆను. 5-89; అను, 5.89 

ఒరువులవా(డు చవి. 

ఇతరులకి సంబ: ధించిన మను ష్యుండుం 

క, చేండింక. నెజింగి యొరువుల్క వా-ండంగదా యనుచు నేను వారి 

దొట(గినం, బోడిమిసెడదే మది( గడు, వాండిగల చె నాకు నక ట. 

. వారిజనాభా ఉదోర్టి. కీ-లిర్ 
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ఒం దే. వి, 

ఖడ్ల్గాదీ కోళముం 

వ, కర నాలంబు చాన యొఅ వెలికి నిగుడు చున్నయది. 
ఉద్యో. 2.146 

ఒఅగనాడు చే. అ. కి. ( ౪ ఒఠిగు) 

తొలగ |దోసికొనుటశకై పలుకు, 

ర, నీవును మృత్యువు. బావ సృచూ'వేళిశగమతుల కొ అగ నాడిన యం 

తం,బోవునె మీవై దోషము లే వెజకునె యిట్టులనిన యింతన 

మీకున్, ఆను. 1.29 

&ం6రగు దే. యు, కి, ఒరణగు 

1. వంగు (వాలు, | వేలంఐడు, పడు. 

నీ తన యూర్చుచులుగున' దలకు వై రులు వొంగ, నొఅలుచు 

నేలకు నొటగె చేయడు. భీష్మ. 1.47 

ను, --=గరి వాతముల్ , ధరదంతంబుల యూంతగా నొజగె నుద్య 

చ్చాహు ద్భుష్యద్భృటో, త్మృరముల్ డిట్టినయట్లు గూ డం గలయం 

దద్చాణ పొత౦ంబులన్ . విరా, క్ర.290 

కం అటికడ నిడి | పాజ్బుఖు(డై . పఅచి జలధిలోన( జదల( బాణెడు 

నెశం జ య్యణీ దప్ఫి నిలువంజాలక్క యొటిగిన గాలవుని డించె 

నొకగిరి మీ(దన్. ఉద్యో. 8-810; ఉ. క-885; కర్ణ 2-89 

వం [కింద (బడు, నేలకు వాలు. 

కం ద్విరదము లొఅగెడినియు. నెత్తురు (గక్కుచు! గూలెడివి... 

అయ్యె. బవనపు తు ముళుమునన్, భీష్మ. 2.218 

క. మీరెల్లం జూచుచుండ(గ( గౌరవ నికురుంబమునకుం గన్నాకై_ 

యొ,ప్పారిన ఖీషమ్ముండు వడియెను, మేకవొఅగినట్టు లసముమిగుల 
నరునకున్ . [దోణ. 1.31 

“ఆ, ఆయుధములు విడిచి యంగముల్ సోంంగం౧ దలలు మెడలు. 

జక్క-నిలువ కొజగ, నెల్లివారు నెజుక వెడలి చొక్కెక్కి నిదా 
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తిశయము గూరినట్టులై రి. విరా, క-208 

శీ. పతపాతము వహించు ఒకరివై నభిమానము పూను 

ఆ, ఓటగ( బలికి లేని నుండుదు [వజ జేంగ గనిన పులు(గుపిండు 

కరుణి. “జెదరు, శాంతి. 2కి 74 

ఒజటు దే, విణ, 

మూర్జుండు, మొజకు. 

ఆ. ఆలు విడ్డ లొఅటులైై లేమి గుందుచుం జెవులుచేతం ఐ బడుచు నవ 

యు జనులు, మున్ను |కోధ లోభముల నా స్తికత. బర, పీడనంబు 

చేసి ేర్చినారు, ఆను, 5.006. 

ఒఅపిడి దే. విణ. (ఒటిపు ఇడి) 

అయాగ్యుండుం 

క, అన్నలు( దన్ములు గలుగుట, యున్నతు( జేయు న్భపు నెంత- 

యొజపిళ్ళయినన్ , మన్ననయు నీగియును సంపన్న ంబులు గాంగ 

వారి. వాటించుటురున్. కొంది. కింతిల్ 6 

ఓంంపు దే. వి. 

1. నేర్చు, నై పుణ్యము, 

క. ఊపెజవారలు6 దమ మెలంెడు, ఇజంగుల దొరకొన్న వింత తెరు: 

వుల నేర్చుల్, మెఅయుచు! బతిచిత్తము గొన, నొజపు గలిగి 
మాన్యవృత్తి నుండుదులు దగన్, విరా, 2-21 

1. పద్ధతి, విధము, రీతి, మార్గము, 

సీ. ఎవ్వని చార్మిత మెల్లలోకములకు నొజ్జ్ఞయై వినయంబు నొజపు. 

గ అపు విరా. 2-191 

8. భాధ, ఆకాపము, 

సీ, అడవుల( దిరిగడునవుడు దుష్టరై_ త్యులచేత వై ంధవునిచే నొఆుపు- 
ల (బడ్డ విషాదంబు. శాంతి 1.120 

కం అజపొటడు కురుచ చేతులు, నొరవ శరీరంబు గలిగి యొరులకుం 
జూడం, గొఆగాకుండియు మన్మథు, నొజుపుల బడి మొడు నితండు, 
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యువతీ (పీతిన్. ఆర. 2-186. 

4. ఉపాయము. 

గీ. శ|కుతేరైన నడపంగ( జాలువా(డ, నొజపు నెప్పుడు రథికు. 

నేమటు(గ నీను. కర్ణ, 1-514; (పాకాంతరమ్బు 

విణ, 

యు క్రము. 
కం మొనలొఅపుగ. దీర్ణికొనుండు, దనతన వావానము లాయుధము 

లెల్లి జనం,బును ననుపుసేసి కొను. డో,పిన యంతయు గాచి 

కాను(డు జెదరక పసులన్ విరా, 4.09 

ఒఠిలు దే. అ. [కిం 

అఅచు, విలపించు, ధ్వనిసేయు. 

ర్మ నెఆీ దప్పంబడి “వెల్లుగ, నొటలెడి గరవాజి కగల యులి వళభిము, 

న్యుం,డజిము టీ. బడుటగు వగ మదిర బజటీగొన నిలవెలుచ నఅుచు. 

భంగి. జెలంగెన్, [దోణ. 2.182 

సీ. తనయార్పుచులు(గున( దల(కువై రులు వొంగ, నొజలుచు నేలకు. 

నొజగె నేండుం భీమ్మ,. 1-47 

వ [కింద (బడు. 

కే. భూరి రయనున( గూలు మహీరుహంబు; తెజంగు దోప నుదట 

ణు. డెలి శడ'సె. (దోణ, 3.95; శల్య, 1-36 5. 

భో. పపాతాభిముఖశ్య్ఫూరో యంతము_క్ర ఇన ధ్యజః, 
శిశస్మ నివాతో భూమౌ, నం,భా. (దోణ, 92-72-73 టో 

ఒఅవ 'దే. విణ 

వ|కము, విక్ళశ ము. 

ఆ. ...పంగు వొజవగ. గాలువే, విటీచి సాధుజనులం బటిచినా(డు. 

ఆను క.100ః: 

రొ. అఅపొటడు కులుచచేతులు, నొజువ శరీరంబు( గలిగియొరులకు ౪ 

జూడం, గొఅగాకుండియు మన్మథు,నొజుపుల( బడియెడు నితండు 
యువతీ పీతిన్. ఆర, కజి-134. 



1592 ఒఆఅవతనము 

చ. కాటు మాయు, వ్యత్య స్తము, తల కిందు. 

క, తప్పించి తొడుగు మీవని, యొవ్పించిన నిట్టునట్టునొట వలుగా మై, 
గప్పికొని యా బృవాన్నలృయప్పుడు నగుపించె నచటి యబలా 

జనమున్, విరా. 4_$ి0 

శ్లో ఊగ యుతి కస్ట కవచం శరీరే! పత్యముతచతం 
య + ఛి 

సంథా విరా, క6-కి5 

శిటవతనయు దే. వి. 

వ[కత్వము, కుటిలత్వము, 

శే, పిలీకితనము నేమజబుటయు నొజవతనము, మె_త్తణాటున( 

గారగ్టింబు న తెలుంగు, నేరమియు విమయంబుల( గూరుటయును, 

గలుగు పతికి నుండదు సిరి దొల(గిపోవు, ఆర. 6-84 

శిఅవలువోవు దే, లి, (కి. 

వంకరలు వోవు: 

వ ఉబ్బున గు టబ్ఞంబుల క టీకి బదలువడ నణీమణి విసరిన నొటవలు 

వోయిన సురియం జెరివి. (పాశాంతరము) థీమ్మ* 2.71 

శలయించు డే, స, (కిం 

1, నిలువు, (పదర్శించు. 

శే. అచలభ గి నిత్యంబునా యందు నీకు, గలిమింకేసీ నీయంతరంగ 

మున నాదు, దివ్యరూపంబు వొలయించితిం (బమోద, భాజనం 

జై_తి భీష్మ తపస్స్యరూప, శాంతి, 2.110 

ళో, యతః ఖలు నరాభ క్తి ఠర్మయి 'తే'పురుషర్ష భ, 

తతో మయా వపుగ్తివ్యం త్వయి రాజన్ | పరర్శితమ్, 

సం,ఛా శాంతి, 50-10 

ణి కలిగించు, పొందిందు, 

క బలసి మనో వా క్కా_యంబుల | దోవోథావ మఖల భూతముల 

యొడం,గలిమి . విను శీల మది మే,లొలయించును చాన నుల్లి 

మూన్చుము పు ఈా,. కాంతి, 3.14 

అనిన విని (పీతుండ్రై య జ్ఞనవిభు(డు నవా ధర్మ సాకల్య 
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జ్ఞా,నని రూఢి నాదు చి త్త్సం,బున నొలయింపు భవడీయ వుణ్యఫిణి 
తులన్. ఆను, 8.838 

8, వై చికొను, వహింవ(జేయు. 

క, పలుకువడి నతని. ఖాసంంబులు విడుచుం బలికి నతని. బొొందునకె 

బాప%బులు నొరుపాపము దనవై, నొలయింప(గ నేల నిందయుడి 
గినంగా బే, శొాంబిం 5- ర55తి 

ఈలయు దే. అ, కి. 

(ప్రకాశించు. 

సీ, తఆలిగన్న6 గవకు నెచ్చెలియె; లేతంన వ్యొలయంగ సరసంపుం 

బలుకు పలికి. విరా. 8-64 

సీ, అఆరదమ ల్ 'దెరలించునస్పుడు పఅమొగుల్ వికియించు బలు 

గాడ్చు వీధముమెజయు, వాయమనముల(6 జెండాడ నరుగు చోట్టను 

లేళ్ళ? మి, గిట్టు కోల్పులికరణి యొలయు శల్య 1-882 

దీ, కలుగు జనించు 

చ. అనుడు విరాటు డుల్లమున నక్క టికం బొలయంగ నంగనం, గను 
గొని కీచకుం గినియయా దగు స_త్త్యము లేమి( జేసి సాంత్వన 

ములు పలి. విరా. 2.144 

"క, ఆని యిట్లొలయు వితర్కం,బు నెడ వాషీశకేశుడైన పురుషో 

త్రము ద,ర్భనమును (క్రమమున నెణి(గినం, మునివర్గము శివ కవర్ల 

మున్ బోధించున్ శాంతి, 4-828 

ఆ. పౌర్గమాసి( బూర్యపజాషప్షమీ చతు,ర్వశుల నుభయపక్షవశ త వచ్చు 

షప్టి( బంచమిని సునిష్టమై నుప వానమున్న, వివిధ శుభమ లొలయు 

నం|డు, ఆను, 4-147 

వ ఆతని తోయ స్తంభన వై దగ్ధం బెటుంగుట నొలసిన యూటజటను 

ముందటి యట్ల వారలతోడం జని చని. శల 9.46 

8. అతిశయించు, 

క, వే రుక్కున( బొదివిరి నరు నత డెక్కుడు మద మొలయ జేరి 
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యే_జైల సూ'వెన్. [దోణ. $41 

4. న్ఫురించు, తోంచుః 

క 'మోతపరులు శుచిస్థానముగ( దిశంస్క నేయుదురు విజనత్వ విశేవ. 

మెటీంగ్కి కాన యింనవై శశ్చ్రశానంబు మానసమున, నొలసె( గావున 

నయ్యెడ నునికి గలిగె. ఆను ఉ-ఉ3ి'' 

ర్ం (నూశాత్శజు(డు) మనమున( గుంతీ వాక్యంబును నొలసిన* 

నేయటుడిగిపోయి కదిసి న.వ్వునమో మొప్ప నతనికి,ట్ల ను వింటం, 

గడుపు లీల నల్లి. బొడ.చుచున్. (దోణ. 4=280) 

ట్లో వ్యాయుధం చావధీచైనం కర్ణః కుంశ్యావచః స్మరన్, 

ధనుమో౭| గేణ తం కర్ణః న్వభిర్భతర్టి పరామృశత్ + 
సం,ఛా (దోణ, 139-687 

శీ, వ్యాపించు, (వనరించుం 

చం ఆతని మొగంబుమీ(ద నొలయన్ మధురంఎగు చూడ్కి. పార్వతీ 
పతి మృదురితి నిట్టులను. సొస్తి 1-181 

వ. ఆ త్తపోధవవర్యుం డాదరమేదురావలోకనం బాభూపాలునిమీ6ద 

నొలయ నిట్టను. శాంతీ. 8.880 

వ ఆ సర్వలోక శరణ్యుండు గారుణ్యామృత .మయంబై న చూడిగ్రా 

నా మీద నొలయ నిట్లనియె. ఆను, 1-877 

6. ఉమ్ముఖమగు, ఇష్టపడు 

సీ చెప్పిన విని యుధిష్టిరుండు _పస్థానంబునకు మది యొలయ నన్న 

రుని తోడ. మహా, 4 

7, వరివేషించు. 
ల 

ఆ. --(దమయంతి) సురసిద్ధ, సాధ్యకన్య లట్టి సఖులు నూర్వు? 
రొలని తన్ను( గొలుచుచుండంగ మహి నొప్పుచుండ, ఆర. 2-4 

స ల భూపతులుం. వాయక భక్తియుక్తులై, యొలసి నీ పనులు 

“ యుదురు చేరి. సభా. 2. 102 
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8, కదలు, చలించు, 

వ. దుళ్ళాసనక రా కృష్ట వికీర్ణ వేణి భరంబు వెనువెంట నొలయం 

బాంచాలి పంచపర్యత ౦బుల నడిమి నదియు. బోలె. బతులనడును 

భయ వ్యాకుల చి త్త మొన ఆరం 1-107 

9. ఉండు, వర్తిల్లు 

కే తరము నకషరమును ననం గలవు శెంత్కు మూర్తు లొత్మ కఖల 

భూతములను బూర్య,మొలయు మృతమన దివమున నుండు 

నమృత, మన(గ నపరంబు రెంటిని గను బుధుండు. శాం8.5-111 

శే, అమల ధర్మార్థ కామమోతముల గుటిచి, యొలయు శరువెద్ది, 

యును నిందు(గలుగు నదియ యొండెడల( గల్లు దీన లేకుండు 

చొప్పు, దకొ)కంటను లేదు వేదజ్ఞులార, స్వర్గ. 82 

లో ధర్మే చాళ్టేచ కామే చ మోజే చ భరతర్ధభ, 

యదివో స్తి తదన్య[త యన్నేవో_స్తి న కుశచిత్. 
నం, ఛా. స్వర్గం 56.50. 

10. కలయు, కూడు, వకమగు. 

శే, ఒలసి నీ పృుతు లెల్ల నొండొరుల తోడ, నెట్లొడంబడి యుండుదు 

రట్ట చేయవలయు, సభాం 8-181 

ఆ. ఒలసి లోథమోవామ'లు దోషసం నేవ,నం బొనర్పంగా ఘనత్య 

గాఢ,యగు నవిద్య భూమియై బహుశర్మ వీ,జముల కంకురాది 

కళకు లొనంగు, శాంతిం 4-లి44- 

కం అలఘులు నై భ్య భరచ్వాజులు దమలో నువృ్ఫృదులై విళుద్దత 
పో ని,క్చిలితమతు లివ్వనంబున, నొలసి తపంబొప్ప( జేయుచుండిరి' 

నెమ్మిన్ , ఆర. 8-262 

1 1, దిగు, అవతరించు, 

ఆం విష్ణ్టపదము ఎలన విధుని వలన నసూరుగ్థివలన మేరు రూపకలితు. 

డైన విష్ణువలన( (దిపుర విజయమౌ? వలన,. నుండి హీమనగమున 

నొలనె గంగ. ఆను. 2-118: 
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12, సిద్ధించు, నమకూరు. 

శే, గోవులకు మేలు సే మంగంగోరు నొదు,చి త్తమున మవ్వరంబున 

_ సిద్ధమైన, తెలగ యొంసె ద్రై వికమయి దీని “పెంపు యావ 

వాంఛెదనని యిచ్చి నవ్వరంబు. ఆను. 8-128 

18, వశమగు. 

శ, ఇందియంబుల వాతింటి నిట్లు విషయ,ములకు నొలయకయుం 

_ డగ నిలువరించి, తల(పు లుడిగి తేనియ, (బమదమున నాను, 

రంగి. దృవ్తుండవై యుండు పరము గాంతు, శాంతి. 6-181 

క 'ధనమేటిక ని వి(వుని, మశ మొలయ గవలయు ధరస్షమాగ్గంబున 

ద్య్మానన సర్వపంపదలునగుు నని నిళృయ మొంది. వినయ మతిశయ 

మండన్. శాంతీ, 5.348 

ఖో. కళ్ళే రమళాం టుద్ది ద్దిద్ధర్మం చై చె వోవజీరతు. 

నంభా, శాంతి, 271-26 

శ ఉత్తమం బెద్ది నీ చిత్త మొలయు చెందు, బురుషుడెయ్యది గల్లిన( 
బొందు నఖిల, కరగ్ణిబంధ ' మోకము నట్టి ధరగిమెజు(గ(, శె స్పశే 

కరుణాలత్' చిగురులొ త్తం _ శాంతి, ర్-542ి 

15. ఆవేశించు పవేళించు. 

వ. శేజోరూపంబున నతని తనువున వావేళించె నిట్లు ర్ముదుం డొలసిన 

_యగ్గురునందను. డమంద హర్షమయ మూ రయి. . 

. సౌప్తి, 1-184 
: ళో అథావిష్టో భగవతా భూయోజ జ్వాల తేజసా, : 

నం, ఖా, సొప్తిం 7-66 

te. ప్రతిస్థితమగు, స్థిరపడు. 

కు నిర్మలమగు వేదాంతిక, ధర్మము నా రాయణోదితంలై డ్రియలం, 

_గరతైకుండగు (టహ్మమతిని, ధారిికవర. యొలసె నతడు దయ 

షః నిగురొత్తన్ శాంతి. 6.495 
లో 
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17, ఆల వదు, 

క, వనును నీట్టుల మోవో,రధీను(డవై యాత్మగాంచు తఆజంగొల 

య.టక ౦, బూని పడదు నెయ్యది యోకానం చెరూవా కుభ పకల. 

నంబునకున్. శాంతి. 6.551 

18. విజృంభి .చు, చెల రేగు. 

క, *..ఖీదము గలిగిన నల(తు రొలని దస్యులు [పజలన్, 

శాంతి. 2.815 

1 పొందు. 

కం ఆవలంబగు నీ యిలివ్మోనము భ_క్తిబరించినం (బశాంతి యులసి 

దుః,ఖమ లం దొజు(గి మనుష్యుం, డమృతత్వావా_ప్రి పి మపాతు(డై 

వెలుంగొందన్. శాంతి, 4-860 

తే, ...వినుము నాదు, బు ద్ధి యనపుడు నత(డు [ప్రబోధ మొలని, 

ఆను, క్-శి5్®ి 

చ, అనడు న జాతళతుం డిటు లన్నలు దమ శైలు లోశుగాయగ ద్భ మ 

నఖల బధుకోటులను జంెపెడు తంపొలసెన్. శాంతి, 56-872 

మధ్యాక్యూర :- తిలల! దు _దెలలబు శానష్టముల యందు దిరముగా 

నగ్నింగలుగు కెటింగి యపాయ వూర్వమునం గడగి తల్సిద్ది 
యలయక యుతాహావంతుడు వడయు నట్లనుశ్సావా, మొలసి 

“దివపరు(డద వడయంగను నోవ నె యెందు. ఆర, 1-284 

8, అభి౭పి చు, కోరు, 

తే, శక్తి రాక్షస నివాతు(డై చనిన ళోక,దవాన వాతు(దై వనసిస్టుండు 
దచాన్(6 దలంచి కడ (| ఒళాంళా త్రు(డయ్యు రాక్షస వినాశ్వ మొలని 

మన మని వారింపకు. జనంథ, ఆది. 1-149 

(వహరణ కలితవ్భ త తము :- ఇది యిటులగు ఓకుణి(గి పలికెభా, 

పిదురుండథు నభ( గోవీదులు నొగడయగా, నది విసియును నే నడపన 

దురితం, బొద వె. గలక సే టొలయ కుడుగునే, (స్రీ 1.186 
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8, కొన్ని యెడల వా కా్థలంకారముగా నుపయోగపడి “ఇష్టపడు, 

సమ్మ తించు, కలుగు' అను నరముల సూచించును, 

క. ఒలయు జరావ్యాధి (పళ్ళ,తులు శారిరములు గాఢతోదక శోకా 

దులు నూనశములు, శాంతి, 4-108 

క ఒలసి మనోవాశ్కాయం,బుల |దోవోభాన మఖల భూతముల 

యెడం, గలిమి విను శీలమది. శాంతి. 8-147 

ఆ. ఒలసీ యెంతకాల ముండిన నేను మీ,చాన(గాన యొరుల ధనమ 

నన్ను, నెన్న(డయిన వొరుల కిచ్చుచో ననురకు, భోజనముగ నిచ్చి 

పుచ్చు డిపుడ, ఆది. ర=లి5ి 

తే, ,..అడవిలోన్క, నొలసి పదునాల్లు వర్షంబు లుండ నాన్కతిముఢ్ణ 

రాముని, ఆర, 6.802 

ఊలిపించు చే, స, కి. ( ౪ ఒలుచు) 

(శరము, బతు మొ) ఊడదీయించుం 
లు 

వ. సవాదేవుం బనిచి ధర్భశనయుండు దాని చర్భం బొలిపించిం 

విరా. 1-160 

తే. ఆన్నదముగ్చలు నెత్తంబులాడి సతుల, దలలు వట్టి సభాస్థలంబు 

లకు నీడ్చి, శీరలొోలిపింతు ర. ఉద్యో. 8.867 

కలియు దే. అ, కి. 

( చరస్హము మొ) ఊడినదగు, 

కం వదలక వెన(గి పదుం| డం, బదియేువుర నొక్కపెట్ట పట్టి ధర్మితిన్, 

'జెదరం బడ వైచి పవనజు, డదయుండయి వీంపులొోలియ నందణ 

నీడ్చున్ . ఆది. 5.165 

&లుకు; ఒన్కు. దే. అ. కి, 

1, (సవించు, కాయు, (వవహీంచు. 

ఆ. ...ముక్కు_న వాతను, నెత్తురొలుక మల్లునెత్తివై చె. విరా, 2-17 

శే. ఉచ్చిపోయిన యేటుల నొలుకు శోణ్కితమున సర్వాంగకంబులు, 

దడిని యొచ్చె. ఉద్యో. శీ--లీ21 
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చ. ...గజంబుల (వేసిన నెత్తురొల్కగగ్కా నతి పడె, 

ఖీవ. 2-8600 శల్య. 2-285; (స్త్రీ. 1-77} ఆది. 2-24 

సం కి. 

చలు. ల్ల , 

తే, **+విృపులును వనితాజనంబు, సేసలొలుక సింవోననాసీను.డయ్యె. 

విరా, £282; ఉద్యో, 8-182 

వ, ఉమ (శ) సరస్వతీ ళచ్మీపముఖాలై న పుణ్యాంగనలు దీవనలతో 

"సీసలొలుకం శల్య. 2-188 

వ. దాని నోడకు-డుమని మునివరుండు హుంకారంబున రాశుసు 

నారించి వానిపయి వుం|తపూతంబులై న కమండలు జలందు 

లొలికిన, ఆది, 7.125 

శిలుచు; ఒలు దే, సం కి. 

1, (చర్మము, బట్ట మొ) ఊడందీయు, ఊడుచు. 

ఆ. పనులు మరలి శ తుబలములు పీనుంగు, పెంటలయ్యె రాజుంబెద్ద 

దొరలు జీరలొలువంబడిరి, విరా, 5.222 

శా, నారీగత్నము నట్టు దెచ్చి సభలో నవ్వారలుం జూడ(గా( జీరల్ 

_పోవులుగా(గ నొల్చుటయు. ఉద్యో. 1.232 

వ, తగునుపాయంబు చింతించువా( డప్పుడ చంపి తితొలిచి గాలి 

గొ; వై చిన కక్కుకడిమంబు గనంగొని. శాంతి. కి-255 

లి. పెలుకు. పీ(కు. 

పీ _..లోచను గుళికల నొలిచి (మింగుచును. ప్రీ 3_9 

ఆ. (గద్ద ,లొలిచి తినంగ నీీసుకృతపరుని నిట్లు సూడనలనె. 
స్రీ 9.15955 

ఫ్ (మనుష్యులను) దోచు (ధనాదులను) అపహరించు, 

సీ ...వా రజవాయి గొనక యప్పలుకు లన్నియును రజ్ఞులుగ 

గొనుచు4 జామల నచట నచ్చట నొల్చికొనంగ నా,లోకించి 

య.వ్వీర లోక వరు(డు. మౌస, 185 
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౧ 

ఒల్సిందాటు చే. వి. (ఒల్లమి- పాటు - అని శ. ర) 

ఒల్లమి, అ వేతింపమి, ఉపేతు, నిశ్వేదము, 

ఉత్చావా వృతము = ధరణినాథ వినుము మధువు ధార లెల్ల| పొద్దు 

నుం, దొరంగుచుండ నత(డు వాని దోవాలమున నానుచుం,. 

జొరయః డె ప్లు ద్భ్తి వగల | పోక యెన యట్టి దు, స్తరపు టున్మి 

కొల్లాటుం దక్క డించుశేనియున్ . ధ్ర 1-48: 

ళో.న చాన్య జీవితే రాజన్ నిర్వేదసృమజాయత, 

తవైవ చ మనువ్యస్య జీవితాశా (పతిష్థితా. 

నం, భా, (్ర్రీ" 5-80 

తే, ఎవ్యరికి ౯ (గ ధరణియు నెల్ల నుఖము(4 గోరవము వారలందళలు 

వీర వచ్చి, (పాణములు నర్ధ్థమ'లు నొల్లంబాటు నేసి కయ్యమున. 

జావ నటఖుముట గంటిగా చె భీష్మ, 1-182 

విణ, 

అనవేతీశము, ఉపేకితము. 

కం ౨, టీ ద్భృుత త తియ ధరోర్శి,పా_త్తంబగు తె మొల్లంజా౫ు 

తోణెన్. ఉదోోం 4.822 

ఒల్ల (బోవు; ఒల్ల ౦బోవు దే. అ. (కీ. (ఒల్ల మి- పోవు = అని శర.) 

1. (దుఃఖ భయాదులచే) వివశత్వమును బొందు ఒడలు శెలియమిని 

బొంద 

తె, ఇట్లు (పార్టించి పాంచాలి యెట్ట కేని, సింవాబలు మందిరం బల్ల. 

జేరనరిగి, యొల్లబోవుచు బెబ్బులి యున్న పొదరు, సొచ్చు లేడి 
చందంబున. జొచ్చుటయును. విరా. 2-122; భీష్మ 1-50 

హ్ వ్లైకల్యమును భొందు, వికలత్వమును బొందు, 

చ. వెరవును లావునుం గలుగు వీరులు పోరుల(బడ్డ హీనతం, బొర 

సితి మ్య్ర్రళ(న్రువాతి భూవర చిక్కినవారు నొల్లంబో,యిరిం 

శల్య. 1.45 

కే. పలక పజియలుగా(జేసి యలుంగు దునిమి, యొడల వాలంవ 

పొదిగింవ నొల్ల(బోక, [రుపదవు[తుండు గరవాలు దునియ 
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వైవ, నడుమ( బొడినేనె నాచార్య నందనుండు. భీషన్చ. కి-28 

(ఒల్లంబోక = తెనుదీయక ౬ ఆని యర్థము) 

శీ, మూర్భవోవు, స్ప షవాతప్పు, 

చ, తలరు నలందురున్ నవయుం చాపభరంబున వెచ్చనూరు మే, 

నలయం6గ నొల్ల(బోవు వెగడందు. గలంగు: బర్మిభమించు. గొం, 

దలపడు. దల్లడం బడరి ధై ర్యము దూలిన బెగ్గదిల్లు మి చృల విడి6 

'బేర్చు నెవ్వగల సందడి జెందముగంది శేడ్నడున్, విరా. 2-298 

ఆ. అడ్డపడి గురుండు దొడ్డనారసము వృకంబు దూజునేయ నవ్య 

సాచి, యొల్ల(ోయి శెలిసి పెల్లేనె నక్కుంభ, జన్ముమీంచ నిశిత 

సాయక ములు. 

ఓఒల్లమి దే. వి. (౪వలచు) 

1. ఇచ్చగింపకుండుట. 

(దోణం 8.68: 

శే, ఆని సహోదరు లాజి నాయాసపడుట్క కోర్వమియు( గొరవుల 

జంపనొల్లమి యును ,గలుగు నెయ్యంబు వెంపున! గరుణ నారు 

డైన పవనజు( బురికొల్ప నాతశ్త( దలంచి. ఉదోన్ర 8-58 

ఉ. ఆక్క_ట మున్న పాండవుల కల్ల(గ నొల్లమి నెప్పనైై తిరే. 
భీష్మ. 2-118 

చ. =.=రాజసీలి య్యిట్లాడంబడి చేయవచ్చి వధకొల్లమి యొప్పునె. 
(దోజు. ర్. శీర 

2. అనాదరము. 

తే. (బహ్మాచర్య భిజాళన పరత గలిగి, జటితయొండె ము=డిత యొండె 

సంభరించి మసను నాయంద తిరముగా నునిచి యొండ్కు వస్తువుల 

"దెన నొల్లమి వ_ర్తిలంగ. 

ఒ ల్రియ దే. వి, 

షిన్ర్రము, ఇట్ట, చీర, 

ఉ, శృంగములేని నీలగిరి చెల్వున( (గీడి కీరీటహీనుండ.యుస్రం గను 

పై వెల్లత లయుల్లియ మౌళి దృఢంబుగా నమ,.౦ గురునాథ 

(శల యొల్లియ = తలపాగ, తలగుడ్డ) కర్ణ. 3-827 

ఆనుూం ర్=కీలీలొ 

101) 
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ఒవ్వనిజనము 

నరిపడ నీ వారు, గిట్టనివారు, శ (తువులు, 

పీ. = 4460 ధ మొవ్వని జనంబు- లే- వేచుః ఆ [గో 2.188 

క, దూూర్టీక |కీడకు గొండొక, జేతుం గపటమున నొవ్వని జనంబులు 

నాచేతి ధనమెల్ల( గొని పరి,భూతి యొనర్శ్చిన విర క్రిపుట్టి నెడలి 

స్, నిరా. 1-196 

ఒవ్వనివా(ండు చే. సర్వః 

సంపడని వా(డు గిట్టనివాండు, శ|తువు, 

సి, నంధీమై, నొవ్వని చారెల్ల నవ్వం దలల్కు వంచి కేరవులలో 

వ ర్తీంపనేలని, వారితోడ నాడితి, ' ఆక. 1-166 

క, ఒవ్యని వారల యెదురన, యవ్విధమున భంగపడితి. ఆర. 6.16 

ఉ. ఒవ్వనివారు నవ్వ మహిమోదధి ధర్యసుతుండు* విరా 2-2౯6 

ఒవ్వమి డే. వి. (౪ ఒవ్వు) 

క. గిట్టమి, ద్వేషము. 

ఉ. ఎవ్వతెనేని ధాత సృజియించెం దగన్ మగవాని: గా(గశా, 

కొవ్వమిం జేసి యట్టి నిను నుగ్ములి నేయంగ నొల్ల నాపయిం్య 

[గొవ్వెసలార నీవు శరకోటి వెపం బరంగించితేని నే, నవ్వుదుం 

గాని కోపము మనంబున బుట్టదు సూ శిఖండినీ. భీము. లీ-తె28ి 

౯, ఒవ్వమి. గౌరవులకు. గడు, దవ్వయి మణీ వి ప వేష ధారుల 

మయి మ, మ్యెన్యరు నెబుంగకుండ౪గ, నివ్విధమున నున్న నెట్టు 

నతి(గితి రీరల్, ఆది 17.217 

శవ్వు దే. అ. 1కి. 

(దీనికి వ్యతి రే కార్ధమున నే (పయోగములు గలవు) 

పరిపడు , గిట్టు, అనుకూలించు, 

ఉ. ఒవ్వనివారు నవ్వ మహిమోదధి ధర్మసుతుండు దీ ౧కి, న్నవ్యగ( 

బొంద (ఒవ్యని వారు = వగ వారు) విరా. 2.286 

సీ. ,..కూర్చువా రొవ్వకుండు, వారని తనకు నెవ్వరును గల్లక |తివశే 
౧ Cn 
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చృ యొవ్వని చేత నీడవిడువ(= తే_బదు, ఆళ్వ. 1-208 

శఈనసంగు; ఒసన(గు చే. స, (క. 

1. ఇచ్చు. 

వ, (బృవాన్నలకు చిితంబులగు చీనాంబరంబులిచ్చి మణిమయంబు 

లగు నాభరణంబు లొనంగి నిరా. 1-248 

ఆ. అఖిల రత్నవూర్ణ యగు వసుంధరయెల్లి, నొసంగిశేని యొసంగు 

'యోగ్యతాభియు క్తిలేని వాని కొనగకు మీ విద్ధ్యు తిగిన పాత 

మైనం దడయ కిమ్ము, శాంతి. 6-66 

.ఉ, +. ..గుయోధనుండు సం,ఖావనసేసి పాలొనయగు పొడియ కల్గిన 

బాల్యమాదిగా, వేవిధివ్నైననుం జెలుప నింతలు పాపము లాచ 

రించునే, ఉద్యో, 8.88 

-2. అర్చించు. 

వ. అప్పరమ పతీ(వత భక్తి | పీతి వినయంబులు మనంబున నంకురింప 

లుదంకునకు నక్కుండలంబు లొనంగినం _బమోదం బెసంగ నాశీర్వా 

దంబు నేని యానసంయమివరుండు, అళ్వ 8-98 

వ, జౌళీనరుండగు శిబి యాతాాంగంబుల సౌరసవుతునిని (వాహ్మ్ణా 

ర్థంబుగా నొన. శాంతి, 5.62 

ఫీ, కలిగించు కావించు చేయు, 

క. ఇత (౭వ్వ( డొకొ. రూపు ని,రతిళయ మె మనకును నియం బొనం 

“డుం జూాచితిరే, విరా. 1-258 

వ, అమ్మేటి విలుకా( డలుకనూనిన యలంతి నవ్వుచెలువంబు మొగం 

న సంగ ॥ జ బునకు వింత చెన్నొసంగ విజృంభించి కర్ణ 1-176 
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ఓ 
షీ అవ్య. 

1, సంబోధమును చెలువును, 

(ఇది సంబోోధక్టిలాచకమునకు ముందే (పయోగింప(బడును) 

క, ++.ఇట్టి యేవవుం జందంబోయన్న మదన వికృతిం, 'జేయుననుట: 

యెంత యును నిషిద్ధము గాదే, విరా, 2.49" 

సీ, ౨..ఓ కర్మ యోకృప యో సుయోధన పోర నన్నొ త్తి యెపుడు. 

"జెప్పుదురు, (దోణ, కంలి22 

- కి, పిలిచినపుడు మాజుపల్కుటయం దుపయు క్తమగును, 

వ, .. .శుకుండు మృగపతీ శైల నరిత్సరసీతరుగుల్భాలతల ౦ గలయం . 

గమంగొని మా తండి నా వెనుకం జనుదెంచి నాదగు "చీేరం.. 

బిలిచెనేని మీరెల్ల నో యనవలయుంజుండీ యనిన నవి య ట్టచేచెద- 

మనియె. శాంతి, 6.880; శాంతి. 6.334; శాంతి, 6-885. 

సీ, పేర్కొని పలుమాణు బిలిచి యోయనుట లే,కున్న నయ్యింటిలో( 

గన్నువణపి. ఆను. 176 

ల్ ఆర్తిని దెలుపునుః 

శే, ఒక్క దనుజాధముండు మొజ్బోయనంగ, నన్ను(జెజగొని పో" 

'యెడు నన్నలార, యొవ్వరిట 'విడిపింపళే యింత వట్టు,పుణ్యమున. 

బోవరయ్య కారుణ్యబు ద్ధి. ఆర. 5-177. 

(ఒక్క దనుజాధముండు మొఅయో కడంగి - అని ఆనంద వారి 
పాఠమ.) 

4. నంచేవామును 'దెలుపును. 

క. ఉపకారమొ బంటుతన మొ, కృపయా -ఏంపో సమ్మగ కరి 

ధ్రియమో,. రిపు దున్సహమగు నీరణ, నివుణతకుం గారణంబు 

'నెయ్యమొ యెలు(గన్. విరా. శీ-2£? 
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ఆ. అత(డు నమయశకాల మంతయు. గడచిన వచ్చెనో యొజుళ6గ 

వలయు నిజము. విరా. 5-872 

క. *..ము_క్రీి గలదో లేదో, జనకున కరచెద( గాకని, 

శాంతి, 9214; నభా. 1.212 
ం (పళ్ళ మును డెలుపుకు, 

చ ...ఏను జచ్చెర(జని కోటరంబు దగం జేయుదునో యటు గాక 
పాడిమై, వరవుడ మోపి చేయుదునొ వారికి మాధవ నిళ్చయిం 

పుమా. ఉద్యో. 8112 

క, కర్ణు వన మోోయడి వీరపు(దులువ ”లుచునశ పొండవులన్. 

[దోణ. శీ 184 
తే. అతిన సేమమె తగ దేవతాతిథి ప్కపూజనంబులు నడచునే పూర్వ 

వృష్తిః యెడలి యేను లేకునికి నేమేమి వికల మయ్యెనో చెప్పు 

కాక్యర్థము. 

ఉ అప్పుడు ధర్మవోనికి భయంపడి నిల్చిలివో కడంకతో, నిప్పుడు వచ్చి 
నా(డవుం విరా, 5.93 

ఊవాను దెలుపును. 

ఉ. ..న,న్ను త్తలమంద!౭ జేయటకునో తలపోసి 'యెలుంగ నయ్యె 

డున్. విరొ, 2.04 

ఓ. + + అసిత చృవఏ( బొల్భ్బు మవోభుజంగ మో, నా విలసిల్లి (వేలంగం 

ఉద్యో. 8_114 

వ, పర మోపకారియెన యో (వాహ్మాణునకు నేమి (ప్రియము సేయ 

సమకూరునో యని చింతించుచున్న చో, అది. 6.240 

. ఎంత, ఎన్ని - ఆను సర్వనామములతో(గూడి పరిమాణాతిశయమును 
తెలువును, 

ఉ, ...|దోయుని పాటుగాంచి యా.నంతయు నాత్మలోన( దెలియండు 
సుయోధను( జెంత మూర్చండో, శల్య. 1-852 

ఉత్భాపావృత్తము :-= శోకవజ్నా తాప మూ,ర్జితముగాలగ బంధు 

జనుల చిత్త 'మెంతగుందునో. (స్రీ 2.162 
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| 9, ఎట్టు; వమి మొదలగు వదములతో(గూడిన వాక్యములందు (ప్రయుక్త 

మగును. 

క, నై నికులు నన్ను( గను(గొన్తి యాననములు వాంచి తొలగి యరి. 

"గద రదియే,మో నేడు వేణువీణా, గానన్యనములును వీట 

గలుగవు కృష్టా. దోణ. 2.228 

కం *..ఎమై శ్రి (వాలెదనో రిపులెట్టులు, గూలెదరో చూడు వాకు. 
గురుబల మెదుే, (దోణం 2.850: 

కం _..వృథాాసూనల సెట్టు జయించెద,నో నమ్భుము నా బలంబుమ 

గలితనంబున్ . శల్య, 1—28 

క. చానికి రోసి బృవాస్పతి,తో నమరేందుండు మేలు దొరకొను 

విధమె,ట్లో నావుడు భార్షవునిం, గాన(గ( జను మత(డు నెప్వు€ 

గరుణాన్మితు(డై + శాంతి. 8-188 

వ్య ఇది యేమియో కాని నీవు త్తమ ష త్త ధరగంబున నముపార్టిం- 

చిన యుజ్జ్వల (క్రీ సుస్థిరతం బొం'దెడుమని యతనికి నాశ్వాసం 

బొనర్నిం శాంతి. 1-866 

10. ఆక్చర్యమును చెలుపును. 

తే, కరము లెయ్యవి శిరమేది గాళు లెచట౧ జొచ్చె గంధర్యవరులశే 

జచ్చువారెల్లి నిట్టల యగుడరో యితనితోడి, యలుకంజేనిరొ 

యిది కడు నక్క జంబు, విరా, తీ-8 

ఆ, ఇత( డపూర్వమనుజు. డెందుండి వచ్చెనో, యనుచు నదరిపడి 

లశాంగు లెల్ల నాసనములు డిగ్గి యప్పు డభ్యుద్గ్దత,లై రి మనము: 

లందు వార్ష మెస(గ, ఆర. 2-89 

11, శాలనిర్భ యము లేమిని చెలునును. 

క, అని యతని జ|తుదేశం,బున నొక వాలము వక్షముశం బెక్కును 

(గుచ్చిన (బెల్టి యెన్న(డో చచ్చిన యట్టు రథంజు మీద 

జేడ్సడి యుంజెన్. (దోణ. 2.61. 

(ఎన్న (డో = ఎంత కాలము (కిందటనో) 



ఓగిరము 160" 

చ, +. ఇద్దురవస్థ యెన్న డో, శెగుఓని సంతతంబును మదిం దలపో 

యుదు నేమినేయుదున్. విరా, 2-807? 

(ఎన్నడో = ఎంత కాలమునకో) 

ఓంకారము సం. వి, అ. పుం. (అ-[ఉ--మ్) 

ఓమ్” అను వణవావరము = ఇది వేదపఠనమునకు ముందును చివరను 

ఉచ్చరింప(ఐడ. నుం 

క. ఓంకారవాచ్యునకు నన,వాంకార నిరూఢ భావ నారాధ్యునకున్ . 

విరా. 1-82 

ఓంకారవాచ్యుండు సం, పవి, అ. పుం. 

ఓంకారముచేం జెప్పంబడు వా(డు, పరమాత్ము(డు, నసర్వేశ్వరుండు. 

చూ. ఓంకారము. 

ఓమ్ నమో భగవతే వాసుదేవాయ 

ఇది చ్వాదశావరీ మవోమం[తము (భగ పంతు(డైన (శ్రీమన్నారా 

యణున కొటే చేను, నా కొజకుంగాదు. ఆయన కొజకే సర్వకరశ్హ 

మల నాచరించెదను, నా కొటకుగాదు నాకు నేను రతకు(డగాను., 

ఆయనయే నాకు రతకు*డు - అని భావము) 

వ. ఓన్నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః పురమోత్తమాయ ... 

నమో విష్ణ వే (పభవిష్ట్ర వే యసి ఒరి.చట మవోజపంబు. 

ఆను ౯-818 

ఓఠ స్సు సం. వి. స్స్, నం 

ఆశయము, స్థానము, శరణము. 

కం ఏక ది తిచతుర్వ్యూర్టివో కారత- దోంచుచుండు వారిభ క్ర జన్యా 

లోకమున వానుదే వా,దో్యోక 8 [పొ పముగ6 ద త్తదుచిత స్ఫూ 

రిన్, శాంతి. 6.50 

ఓగిరము వై.వి. (సం. ఆహారః) 

అన్నను, . అవోరమ, 

క. ముదమున( గృమ్హండు గుంతీ, సదవమునకు( జనియె నపుడు సమ్మ 

దమున న్కమ్యిదురుం డోగిర మొనరిం,చెదనని తన్నడుగ నట్ట, 
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చేయుం డనుచున్, ఉదో్ట 8-181 

కేఘమాల సం. ఏ. ఆ. (స్త్రీ 

నరన్వతీనదిరూపము - న_ష్ట సారస్వత ములలో నొకటి, 
చూ, స ప్పసారన్వతము, శల్యం 2-159 

వ, ఒకమ6కీ యాపర మేస్టి. యజ్ఞంబున. = సు! పథయు. ..ఓఉఘమాలయు 

.. అను నామఃబుల నారీ వేషయు_క్షమె సరన్వతి చని. 

శల్య. 8-159 

శీఘము సం. వి. అ. పుం, 

1. నసమూూవాము 

మ. ...భఘోటక |వజము శుంభ త్చ్యంద సొఘంబు. [దోణ, 2.807 

2 పవాహము, 

-, అలిగి నరుడు భీముడు సర్కూగెల(కుల నయ్య(స్త్ర గురుని గిట్టి 

శ రౌఘం,బుల( చేల్చిన, దోణ, 6-182 

శేఘరధుడు సం. ని. అ. పుం, 

ఆ. ఆతని కోఘవంతుం డనువా(డు జనియించె, నుడిత యశు,డు 

వాని కోఘరథుండు నోఘవతియ ననగ నుదయించి ర య్యోోాఘ, 

వరికి నావిభుండు వరుని నరసి, చూ, ఓఘవతీిం ఆను, 1.62 

శఘవంతుండు సం. వి. త్. పుం. 

ఓఘరథుని తండి, ఈతని ళూ/(తురు. ఓఘవతి, 

చూ. ఓఘవతి, 

జీఘవతి' నం. విం తీ, స్రీ 

ఓఘవంతు? కూతురు, సుదర్శనుని భార్య, కురుతే తమునం తపవప్వి. 

భర్రాగిదేశము ననుసరించి యీమె తన థ_ర్తయింట లేనప్పడసై ఈ మతిథి 

పూజనము చేయుచుండెను. ఒకనాడు సుదర్శను. డా(శమమునందు 

జ్ కలు మన ధరస్రదేవత వి|పాకారము చాల్చి 'యోఘవతి వలన 

చిన. ఆమె ఏవి పు-డుగనే భావించి యాతిథళ్యాదు తెసంగి 

తిథి యేదికోరిన చొని. గావింపుమని భ ర శాసనము , 



ఈ మాయావి[వు డీమె సంగమము కోశెను. అనుమాగించియు, వెను 

కాడియు నామె భర్తాగజ్ఞ దలంచి యంగీకరించినటుల( గన్పించెను. కవట 

వి పు. డామెను చేతులతో స్పృశించెను. ఇంతలో సుదర్శనుండు వచ్చి 
విషయము [గహించి భార్య యతిథి కఖీష్ట ము తీర్పుటయే శన దీతయు 

సంతోషము నని పల్కెను, వి|పుడు వెలుపలికి వచ్చి తన నిజస్వరూప 

మును జూపి సుదర్శనుని యచంచలా?థి సత్యా రదీణా [వళ మునకు 
మెచ్చుకొని నృుతు?వుకు జయించు నటుల వరమిచ్చెను. ఓమవతీ సతి 

[వతాశమునకు భంగము గామిని (క్రసాడించి ఆమె శరీకము నుండి 

ఓఘవతియనునదియె యాకురుకే!తము*ం | జబవహించుచు. దననయందు 

స్నానముచేసి వారి నర్వవిధ పాపములు బోంగొట్టి పవి;తులను జేయు 

నటులకు ఓఘశతి రూపముతోడ పరలోకమువన సుదగ్శమనకు సేవచేయు 
నటులను వర మొనంగి యంతర్జితుండ యను. 

సుదర్శను(డు అగ్ని హో | తునకు సుదగర్శనకు( బుట్టి నవా(డు చూ. 

నుదర్శమండు, 

శెలు(గు భారతమున సురర్శనుని కునూరు(డు ఓఉఘవంతు(డు ఆతని 

కూతురు ఓఘవతి = ఓథువతి నుదర్శనుని భార్య. 

క, ఆనలునకు సుగర్భనకును, జనియించె నుదాత్త గుణవిశాలుండు 

నుద,ర్భన నామధేయం డానృపు డనూన ధరశ్రమునందాల్చె నవనీ 
భరమున్ =న- (ఆ సమయంబున) ఆ. ఆతని కోఘవంతుడను 

వాొ(డు జనియించె, నది యళ వాని కోఘరథుండు, నోఘ 

వతియు ననయగ నుదయించి రయోగ్టీఘవలికి సొవిభుండు వరుని 

నరసి, వ. ఒరుల మెచ్చక. క, ఆలేవు సుదర్శ మునకు, నొలింగా 

నిచ్చె నద్దవాన నందను(డున్ . లోలశ (గై కొని పరిణయ, కేళి నడపి 

విమల బుద్ది గృతనిశృయు. డై + ఆను, 1-60, 61, 62, 68, 64 

దీవిని బట్టి ఆఈారఠకు నునువురాలు సెండ్డామను ఆవ; భయ శత గానవచ్చు 

-చున్నది- సంన్య తమున నిట్టున్నది. 

లో (పతిజ గాహ చాగ్నిస్తు రాజకనార్టం సుదర్శనామ్, 

వీధినా వేదద్భ సేన వసోర్ధారామివాధ్వ శే Ii 
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తస్యా రూ వీణ శీలేన కులేన వపుషా శ్రియా 

ఆభవ।| త్పీతి మానగ్ని రృర్ఫేచాసాన్గ మనో దధే 

తస్యాం సమభవ (త్పు|తో చామ్నాగ్నేయ స్సుదర్శనః 

నుదర్శనన్తు రూవేణ పూ్ణే :-దుసదృకోపమః 

శికు రే చాధ్య గాత్సర్యం [పరం] బహ్మా ననాతనమ్ 

అభథాఘవాన్నామ నృపో నృగస్యాసీ త్పితామహః 

తస్యా థాఘవశీ కన్యా పుత శ్చాఘరథో౬భవత్ 

తామోఘవాన్ దదౌ తనై ఇ స్వయ మోఘవలీం నుశామ్ 

నుదర్శనాయ విదుపే. భార్యాగ్థే దేవరూపిణీమ్ 

సగ్భవాస్థా| శమరత నయానవా సుదఠ్శనః 

సర. భా. ఆను. 85, 86, 87, 88, 89, 40 ళ్లో.. 

దీనినిబట్టి సుదర్శనుని కొడుకుగాడు ఒఘవంతు(డు. ఓఘనవంతు(డు 

నృగుని తాత, 

ఓఘవతి? సం. ఈ. స్రీ. 

కురుకే|తమందలి ఒక నది. ఆను, 1-6 2" 
చూ. ఓఘవతి 

ఓచెల చే. అవ్య. 
య 

సంతాపార్గకము. 

క. నా చేసిన కీడున( గడ్కు నీచుండగు నా తనూజు నేరమి నిమ్మె, 

వోచెల్ల పార్టులకు. బు,ళ్యాచారుల కెందులేని యావద వచ్చెన్. 

ఆర. క.827 

కీజ వీ, 

విధము, పద్ధతి, రీతి, పోలిక, 

శా, సింగం కాశటితశో గువోంతరమునం "జేడ్చాటు మై నుండి మా: 

తంగ న్ఫూర్జిత యూథదర్శన నముద్య|తోధమై వచ్చు నో,జం 
గాంతార నివాసఖిన్నమతి నన్మక్చేనచైె వీణ వృచ్చెం గుంతీనుత 
మధ్యముండు, విరా, 4-95: 

కం తేజోధనుండగు నరు డు, | ద్భాకీతగతి నడుమ మెటిసి బడబాగ్ని 

దళం బై జలనిధి. |డెకొనియడు, నోజం గురుబలము పేర్మి 
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యుడివిం దోడ్తోన్ + విరా, 6.58 

ఉ. రాజుల కందు నారయం బరా(కమ జీవనవృ త్తి దక్క నొం,డోజ 

నిషిద్ధమం| డు, ఉద్యో. 4-14 

ఆ, మేలు దనకు( గోరు మేదినీశుఃడు మున్ను, దేవతలకు భూమి దేవ, 
తలకు బూజ యాచరించు నోజ యత్న మం జేయ వలయు రెండు. 

గార్య ఫలకరములు. శాంతి, 2-186: 
క. రాజోచిత ధర్మంబుల, యోజ విశదభంగి( జెప్పితి. శాంతీ. 4-లీ 

2, కౌళలము, నేర్చు, 

వ. మజియుననేక గతుల యోజలు మెజయుచుం గొండోక సేవు 

విరాటునకు వినోదంబు నలిపి, విరా. 2.16" 

క. రాజునకు( దియ్య మెసలాడ్సు వూజావచనముల నెయ్యపుం బలు 

కుల( బే,రోజమెయి బంధు మి[|త సృమాజములకు మేలముల 

గుమారులకు. దగన్, 

వ. ఇంపు వుట్టించుచు. ఉద్యో 8.179,180 

శ్రీ, ఉ త్భ్బాహము , 

సీ. ..౨ముంద; రోజమై (వావాశ్రణ భోజనం బొనరించి, సపరివార 
ముగ విళాలరమ్య, పూత స్థలంబున( బుండరీకావుడు, దమ్ముండు( 

చాను నుత్చవన మెలర్ప. ఉద్యో. 8-229 

శే, ఏనుండ వెలచేల నాపగా త్కనూజు( బొదువుండు మీరని యోజ( 

కెప్పె, శ|క తనయుండు తనయోధ జనుల కెల్ల భీష్మం శీ=406' 

రం రాజు గురుం డెల్ల వారికి, రాజో త్తమ గురునియాజ్ఞ రంజిల్లంగ 

బేరోజం జేసిన కృత్యము, సూ జగములు శెంటియందు శోభన 

మిచ్చున్ , ఆశ. 1-28 

వ. హాలికుండెంతయు నోజతో దున(గ నీరా|గంబునం జో,కి పాణు 

లనేకంబులు సచ్చు, అర- 5-57 

4. పాడి, నీతి, ధర్మము, తగవు, 

సీ, ఛై ర్యంబు వచనమాధురస్థంబు శాత్య దైన్య |కోధ లోభ నిరా, 
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కత-ఆ- మోజ యతనియందు నై జంబులు, శాంతి. 5.82 

శీజి దే. వి, 

ఉపాధ్యాయుడు. గురువు, 

సీ శకుని( జూచితి మురసంవార యిత(డు మా,యాజాలములకు 

వాం డోజ సకల్క మాయలు నీజేత మడిసె, స్రీ 21.136 

ఓజస్సు నం. వి. న్. న. 

బలము, ళ క్రిం 

రసభాతువు మొదలు శు క ధాతువు వర కుండు ధాతువుల యొక్క. 

ఉత్య్భష్ట మైన శజస్నే ఓజన్సు, దీనివలన శరీరమునకు వాదయము 

నందుడి సర్వవ్యాపియై బలము స్టైర్యము శక్తి మొదలగు గుణములు 

గల్లును., శుకము యొక స్వచ్చత, ఆధిక్యమును బట్టి దీని బలాబలము' 

లుండును, 

సీ, శశితారకమున నోజః (పా ప్తి. అను, 8.168 

ట్లో, ఓజస్తు తేజో ఛాతూనాం శు[కాంతానాం పరంస్మృత మ్ 
వాదయస్థ మపి వ్యాపి దేవాస్థితి నిబంధనమ్” 

ఓట దే. వి, ఓటమి, ఓటము (ఓడు) 

1. భయము వెజపు. 

(ముని కుక్కకు శ తుజంతువుల వలన భయము లేకుండ దత్త 

(చూవముల నిచ్చుట) 

సీ, ఒక మత్తళరిం జూచి యోటమై నొదింగిన నుద్ధత కరెంజేసి యొవంగె 
జయము, శాంతి, 5-98 

వీ, వినయము, 

ఆ. మాట పొందెటింగి యోటమై నల్లన, చేరి కౌరవేం[దు చిత్త 
వృత్తి; కనుగుణంబుగాంగ నానతుండగు చు( (వార్జించి యడుగ 

కున్నం చెఅ(గువడదు. ఉద్యో 1.81 

క్ర. అపజయము, 

ఆ. ...అక్కి,రీటి కోలుతలకు నోట లేక, దుమ్మరంబు నేసి తుది గన్న 
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పుణ్యాత్మ, కలితగతుల మేలుగలుగు మాకు. [దోణ, 1-221 

శీ+ కోొంకు, సంకోచము, 

ఓ, ఓటయొకింత యేనియు సుయోధన చిత్తమునందు లేదు నీమాట 

లం బోవునే దురభిమానమ యెక్కుడు వూనుంగాక. 

ఉద్యో. 8.104 

అం వీండె వచ్చుచున్నవాండు వార్టుడు మన, మేమి సేయువార 

మీవు దక్క, నొరులు నిలువరింప నోపెడు వారులేరోట లిక 

శాం యోర్వవలయుం విరా. 5-18 

ఓత్తుమి చే. వి. (ఓడు) 

1. అపజయము. 

క, వినుము యుధిస్టిరు నైరణ, మనవారలు వెజపుగా సమర్శింతురు 

డీ కొనళగా( దగరని వాసినం, గని యోటమి వెట్టినట్లు కౌరవ 

నాథా, ఉదోర్టి, 2172; ఉద్యో, 4.355. 

క, గెలుపును నోటమియును నని గలుగ వె యెడవెట్లి యెట్టి ఘను 

లకు, (దోణ. శీ=లిర9 

2. భయము, వెలిపు. 

ఆ, ఒరుల వలన( బుట్టు నోటమియును నెగ్గు, బొరయకుండ నరసి 

పుత్త9వరుల, దగిలి శాచునట్టి తల్లి సర్పములకు, నేల యలిగి 

శాపమిచ్చెనయ్య, ఆది 1-159 

ఓటము చె. వి. 

భయము వెజుపుం 

గీ, అళ్వ మేధమునకు నర్చితం బై న యీ, యశ్వ రాజు నిట్టు లపవారించి, 
(ముచ్చుగొఅక యో సతు దేళంబుక, నోట మెడ. లేక 

యున్న వా(డు, ఆర, 8-68 

కీటంలు దే, అ. [కి ఓటాణి 

1 ఓడిపోన్ము పరాజయ మొందుం 

ఉం ఇంతకుమున్న నీజంకుం డెంతయు నొటజిపాజె నీవునా, పొంతకు 

వచ్చి తింక నెటవో నగునంచు, [దోణ. 2-99 



ఒకటి 1515. 
2 ఒక సంగతీ, ఒక విషయము. : — 
0 ఆ ఏను బుట్టి వేయు నిన్నూలు మున్నూటు, గలపు వత్సరములు.. 

గాన ఇందు, బాలు యౌవనస్థుం (కౌథుని వృద్దుని, జచ్చిపోయి. | 

మగిడి వచ్చు వాని, | 

క ఒకటి గలదు వత్తురు వేంజొక గర్భంబునకు మృతులు. 

ఆ. ఓకటి "చేసను దృష్ట యొలయదు గావున. శాంతి. 1-127 

చ కొడు పనిబీడ్డ వీ(డొకటి గాదవునొ నెటుంగ(డు, విరా, 2=218. 

క్క తన మది(గదిరిన తమకం, బున జిడిముడి పడుచు (దుపవ పుతిక వై. 

న్యూ నిన వేడ్క. దిగువ నొకటియుం గను(గొన వినలేక మదన 
కోంసితు( డగుచున్, విరా, 2.243. 

(ఒకటి ఆ ఒక వస్తువు, ఒక విషయము) 

క వేలుగ( గనినం (బకృతికి, జాఅవిడిచి నట్ట తనదు సుజ్ఞానము. 
నృక్కాలు విడిచి తన కంయశును, మీఅ నొకటి లేమి, గాను మెయి 

కొన వలయుిన్. అను. 4-207 

వ, మ్మితుని కోరిన యది యిచ్చుచుండి దానికి మాజుగా వొకటి" 

పుచ్చుకొనుట పురుషార్థంబు శెరువే. సౌ_ప్టి, 2.46. 

4. ఒక: పని, 

చ. ఒMయొంటి దిరుగు చానికోర్వ దొకటిం దనుదా సవరించు ' 

చొప్పెజుంగదు తగనొండొరులం గొలువ(గా వెర వెమ్ముయి€: 

గల్లునక్కటా. విరా, 1-108 
గి 

5 బుది ఇ 

శ ఒకటి. గొని రెంటి-నిశృ్చలయు _కింజేర్చి, మూంటి నాల్షింటింగడు 

_వళ్యములుగ( జేస్కి యేశిటిని గెల్చి యాజింటి ఛెటి(గి యేడు. 

విడిచి వ _ర్టించువా(డు వివేకధనుండు. ఉద్యో. 2.857 

ఒక టిన్ జా బుద్ధిని; కొని = గహించ్చి, పూని; శె.టిన్ = = పుణ్యము - 

పాపము ఆనుపహాని ఆెండింటిని, నిళ్చలయు కిన్ చేరి = ఆచంచలముగా- 
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వ, తదుత్సావాంబున కోటువడి యానై న్యంబు జనంబులు వోవో 

కారంబు లెనంగ దీనదశం బొంది, కర్డ 8-16 

ఉ. *౨.ఎవారలు పోర వారి దోర్డీలలు నూచి రోటువడి రెండు అలం 

బుల యోధ వీరులున్. శల్య. 1-822 

లి మోవాపడు, వలపుగొను, 

వ అదియు నమ్మహీవతి రూపయౌావన సౌందర్య విలాసంబులు కోటు 

వడి మహోనురాగంబయిన వానిన చూచుచుష్నంత, ఆది. 4-145 

వ. నవాజ కుడల కవచాఖిరామం బయిన తదీయమూ గి విభవంజున 

కోటువడి దేవా భవత్సమాన రూప నుందరుండగు నందనుం గరు 

ణింపవేయని మనంబున గోరుచు మం[తోచ్చాఠణంబు చేయు 

చూ: ఆర. 782; ఆర. 8-311 

-&. భంగ పడు, వై ఫల్యమునొందు. 

క. త్వరితము సేయక కార్యము, చిగంతన విమర్శనముగ. జేసి యొన 
గ్పన్, ధరణీశ్వర యోటువడండు, పురుషుడు సిద్దియును వాని 

బొందు దృఢముగన్, శాంతి, £262 

సం (కి. 

(రూూలారులంరు) కోలుపోవు, పోగొట్టుకొను. 

సీ, (ఈకని) అనీయను జూదంబునందు. (వాణ, మోటు పడి యొ. 

(స్త్రీ 2.136 

ఓడ వై.వి. (సం, హోడః |పా.వేడో, బేడో) 

నావు పడవ, 

నడ వడియను మున్నీటిం,గడవ౧ బెట్టంగ నోడకరణి దగి జా,నొడం 

గూడు ననిన సత్యము, గడచిన గుణ మింకో నొండు గలదే యర 

యన్. ఉదోర్టి. 289 

లు 

న్, వినుమయ్యేజు 9లో వా,వానములె యోడలుగ( జూడ నక్కజ 

మగు ను,క్కున నుద్చామ వివారం, బొనరించిరి వీర యోధు లుర్వీ 

నాథాం శల్య 1.181; శాంతి. 1.5685 
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ఓడరేవు వి. (ఓడ) 

సము దమునందు(గాని నదియందు(గాని ఓడలు నిలుచు శేవు* 

చ, **.*పరాళరుండన్యునీం దు. డయ్యతివ దలోదరిం గనియె' 

నయ్యమునానది యోడ శేవునన్, ఆది, $-86' 

ఓడనల్చు 

పడవ నడపు, 

ఉ. ఎందులచాన వేకతమ యియ్యమునానది నోడనల్పుచున్, సుందరి 

నీకు నున్మి యిది సూడ(గం చా నుచితంచె. ఆది. 4-172 

ఓడి దే, ఏ. 

రయము= వేగము, 

పీ బెడిదంపు వజ్టోడి( బడిన వీరడవి చందంబున బహుళ పదాతి' 

చయము. 

(వత్రొడి, దావాగ్ని మొదలగునవి పాఠాంతరములు ) 
అ 

ఓడిపోవృ దే, అ. కి, 

పరా పయ మొందు, 

ఆ. ఓడిపోయి డప్పినూని గట్టును జెట్టు జేరి యొదిగియున్న వారి. 

గాగ మనల దల(తు రరులు, సెప్పి, 1-52; విరా. 5.405" 

ఓడు చే, అ. కి, 

1, (యుద్దాదులందు) ఆపజయమునొొందు వరాజితు(డగు. 

క, నిలవక వెజునుజికెం దన రథముమీండ కోడితి పోపో,పిటికి 

యని పలికి నుజుముగ,నణికెం దత్సేన( బార్థనందనుండు వడిన్, 
[1దోణ, 1.174} (దోణ, 1.801 

క, పాండునా | గజు. డయ్యర్జును. జూచి వీని విడువుము, యని నోడిన 
వాని హీను నయళోవిర్యున్. ఆది. 7-46 

2. శంకించు అనుమానించు వెనుదీయుం 

పీ సున నీమె చక్క జూచుట కోజదం౧ గనుయణాటు వొరయునో 

య తలంచి. విరా, 2=46 
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8. భయపడు, వెఆచు. 

వ, నీ వోడకు మీ కూడిన కురుబలంబులం గెలిచి కర్ణ గాంగేయ కృప 

[దోణ (చౌణి దుర్వోధనులు గనుంగొనుచుండం గదుపులం, 

[గమ్ముఆించెద, విరా. 4-149 

క. తను( జూపి యోడ కోడకు, వినతానుత యసియె. ఆను. 1-=లీ7క. 

ఉ, అ న్నవవారివావా నివవామ్ములం జూచి భయ పన్ను ౯౫ ,. 

యున్న వుతాళనున్ విజయు( డోడకుమంచును మారు శాస్త్ర మ్మ 

త్యున్నత చిత్తు! డేనె. ఆది 8-276. 

కం తన వెనుక కోడిపా౭ర్న, ఘనయోధులం జూచి బాహు గర్వ 

స్ఫూర్తిం, దనరుచు నోడకుం డోడకుం డని పలుకుచు చా 

గరు. డమరేం దసుతునె, [దోణ, 1-88 8: 
ళం 

ట్లో తమాధి రధిరాశందం విజ్ఞా ను ళరణై షిణామ్, 

మా 3 వేతి తి కుత్య యయా వభిముఖోరునమ్. 
అ నో Pa) 

సం. ఛా. |దోణ, 82-01 

వీ _..వాసవి తోడి కయ్యుంమిన కిత( డోడ వరి. శాంతి. 140 

ళో. ధీతో రణే శ్వతవావో దిమూం మంన్యలే జనః 

సం. ఫొ శాంతీ. 1.30: 

4. పాటు, పరుగెత్తు. 

శే. ధూళి పెల్లుగ నెగయంగ నేల గోడివడ6(గ6 జమమూఢ (గని వడవడ 

వడంకి, పొణుదేరంగ నమ్మవోఖాగు. డప్పు, డోడ కోడకునుని 

నన్ను. గూడ వచ్చిం విచా. ర5-కీ56, 

5, లొంగు, వకుండగు. 

ఉ. పాడియు సత్యముం గలరు పారిడుతనూజులు నీదు పుత్తు) ల,ప్పా 
డికి నోడ రత్రెఅ(గు పాపము నేయ జూచి తీవు నక్కీడిటు. 

సేయశే లుడుగు ెల్వ దె ధర్మువు. భీష్మ. 2-260 
102) 
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6, కోపి చు, కినియు, కలుపించు. 

చ, కనుకని(.గూడి దుర్భనులు గానక చూడక యేమొ వావ్యవా,వా 

నునకు నిన్నుంగంటిమని యాడిన నందుల కోడీ నుమ్ము( జ య్యన( 

బతు లుజ్జగి-చిరి పియంబున నింకిట నీవు మాకు నం,దనుడవు 

మమ్ము( బోవ విహితంబు గుమారక నీకవళ్యమున్. ఆర, 65-24] 

1 ళో. పరిత కా భ_ర్భ్రృభిన్తైవ నంమశై 8, 

ఆకార గణా (దుషాతైైన్తు పుణ్యస్థా నాత్ పరిచ్యుళాః 

నం. భాం ఆర, 229.8 

7 తుమున్నంత ఛాతురూపముల చివరంజేరి వ్యతిశరే కార్టమును సూచిం 

చును. 

వ. ఎద్గానినని తాల్చిన నాయుధంబులు చాంక నోడునట్టి వాడని 

వనజంబులు గలిగిన యిందమాల యను కమలమాలిక యును, 

ఆది, 3.24 

(శాంకనోడ. = తాకన్వి తాకుటకు చాలని అని యర్థము) 

న [కిం 

ద్య్యూతాడుల య దు) కోల్లోవుు, పోంగొట్టుకొను. 

క లేరి కట మగిలు నీకును, వీరలు జూచమున నోడి విడిచిరి నిన్నున్ ౫ 

వాగిజలోచన నీవె, గూరిమిగల మగని వెదకికొను మొరు 

నన(డే, ఉద్యో. 1.850; కర్ణ. 8-118 

విణ, 

(వృ త్రియందు మా[తమే బజెపవిభ_క్రికముగా. గన్పట్టుచున్న ది.) 

శణిగి వీటలు వాలివది. 

తే పు డనకు బిడ్డ నిచ్చిన చందమొందు, బూదిలో నేయి వేల్చుటం 

బోలు నోటి,కడవ సీళ్లులు వెట్టిన కరణియగు న,పా్యత జనులకు. 

1 'బెటుట కౌర వేంద, కర, 1ఎలిలి2ై 
A) ణి 

+ 

ఇదనము సం. ఏ. అ, పుం. న, 

అమే 3 వ టకము, 
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క, మునిపశి విశ్వామ్మీతుండు, దనయాశలి శెందు మెల-/గి ఛైర్య 

మెడలి యో,దన మాంస మూలఫలఅబులు, జనుల నడిగి యెందు. 

బడయ (జాలక డప్పిన్. శాంతి. 83-288 

కం గృత నదులును నోదన పంర్వుతములు దధికుల్యములు నవారిత రన, 
పూరిత బహు విధోసదంళో,న్నత పుంజంబులును తత్ష్మ ఇంబున 

గురిసెన్, 

ఆది, 7.96 

మదము విం 

ఏనుగులను బట్టుకొనుట కె (త వ్వెడు గొయ్యి, అవపాతము, 

క, వలయురి యూదము గాలము, గలిగిగచా మృగము. బతి గజము 

రయుషము ద,కులు వట్టుదు రట్టుల త ,జ్ఞాలు పిజ్ఞానంబు కలిమి 

జాతురు పురుషున్, శాంతి. 4.101 

-ఓపమి దే. వి. (4/ ఓపు) 
అసానుర్ధ్భ్యము. 

వ అర్జునుండు...యాదవ కళ తంబులనెల్లం దొడ్కొని వచ్చుచో 

గాండీవ దివ్య జబాణంబుల శ కి దణి(గిన వనచర భయంబు వలన. 

దత్క-ళ|తంబుల రకింస నోహమియు. 

ఆడి, 1.64; ఆను. 4.881; ఆది. 1-64; ఆను, 4.084 

ఓపిక చే. వి. (V/'ఓపు) 

ఓర్చు, తాలిమ్మి విసుగు లేమి, 

సీ .= వి ష్కభిక్ష యోపికగల్లి వెట్టుచు వర్తించు. ఆను, ఉ-8593 

శీపు చే. అ. కి. 

1. చాలు సమర్థమగు 

మ, ...రణలీలా దవతన్ మన్మనో,రథముం దీర్పగ వీర లోపుదురు 

దోర్గర్యం బఖర్వంబుగన్. విరా. 154, విరా. 1-78 

ఆ. శుక్తమునకు మనసు సూతృ్మరూపము మవో,బలము నిల్వరింపం 

బక్వబుద్ధి, యోవుః దరుణవృద్దు లోవ రజ్ఞాన చెర్చల్య మూఢ 
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వికలభావు లగుట, శాంతి. 4-808 

ఉం ...విపు(డోపు నోసం డతిశాంతుం డయ్యు నరపాలుండు శాపము 

(గమ్మజింప(గన్* ఆది. 1-100: 

బీ, ఇష్టపడు, సమ్మతించు, 

ఉ అక్కుట యేను వేడ్కవడి యానెడు నాసవ మర్థిందేరంగా, నొక్క 

నికృష్ట(బంచుటకు నోఫక చెప్పిన దీని నీవు గో, నెక్కంగం జేసి 

నిన్ను నతిహీన విధాన నియు_క్ర జేత గా నిక్కమ యుమ్మలించి, 

తిది నెయ్యము తియ్యము కల్మియే సఖీ, విరా. 1-68 

సీ నాదగు జరాభారంబు దగిలి తాల్చి, తన జవ్వనంబు నాకొన 

రంగ నెవ్వ( డీనోపు నాతండ నదీప నకల, ధారుణీ సాామాజ్యళార 

యోగ్యుండగుం ఆది. 8-951 ఆది, 5-218 

8. గ్రద్ద గలుగు, 

- =౦రుజ్జ ములుం దపంబులుం, జేసిన పుణ్యము బడయు వేయుము 

దానము లోపి నిత్యమున్, ఆను. 2-847 

ఉ. మానవు డోపి యాశ్వయుజమానము రెండవ నష్టమిం దగంకీ 

బూని దిని తయంబు పరివూజిత గోన్టత లంబునన్ | వతా, ధీనత( 

జెండ యన్నమును ేశువు మూ|తము బాలు కానముం, గా 

నియతిన్ వసించి బహు కామ్య ఫలంబుల( బొందు భూవరా, 

ఆను, 8-16 

"శీ, వమలుపాటు లేకుండు, ఆపమ_త్తతతో నుండు, 

శే. అగ్ని యోపి రక్షింతు రవాన్యమైన, చాని వెలిపుచ్చ గగ్భంటు 
'చాల్చియున్న, యపుడు వాచవులల్లను నవుల(బెట్టి, దాని కెయ్యవి 

పథ్యముళల్ వాని. గొందు. ఆను. కీం8ి61 

' +, పనివదడు, అక్కాఅ పట్టం 

వ శాలకు (బువ్వు దివియ యె తినవారి( భావంబు వేం 

భాహీదున్న, నాంగేటిమొనం జచ్చు నావావిధ | పాణు- 
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లన్నరు* బొందునే యఘము, ఆను, 5-58 

6. ఇది తుమున్నంతముల కనువయ క్ష్తమె తద్ధ రాద్యర్థకమగును, 

సీ రాజ నామమునకు భాజనం బై మవోద్భుత చరి[తుండగు పురుషు 

డౌక(డు, గలిమికి మూలంబు ఘన విశేషము గల్లనోవు( గౌరవ 

కులదీపజననం (కల్లనోపు = ఉండవచ్చును) శాంతి. 2-197 

ఉ. ఆసతి |చౌపది గొ యగగనోపుః విరా. శీ=115్ 

(కాంగనోవు = కావచ్చును) 

స, కి. అఆ. (కిం 

నహించు, ఓర్చు నై చు, 
సీ శెవులుగొంటులనై న(దీర్చు సంకటమున్క, కోపి ముందటి యట్ల 

రూపుసేయ. విరా, 1-101 

"తే, ఎన్నండును మున్న వారల యమేవునోవం గాన మెట్లు నము దంబు 

లోన బుజ్జి, వై వ( గోన్నంత గొనుగాక వారి గెల్వుమాకు శక్యం 

జె చవిగాని మాటలేల, ఖీమ్టం 2.962 

వి. 

"ఓపిక, బలము, శ క్రిం 

ఉ, ...అన్నవై ౧ దపవ్పుఘటించి నీవు నొకతాలిమి గల్గిన వాండవ్వై 

నెపం,బొప్పినం శెళ్లె నీరు నిలుపోవును జూతముగాక యిచ్చటన్, 

విరా. 5.98 

టో. యోత్స్యసే హి మయా పార్ట మత పళ్యామి తే బలమ్, 
౧m 

సర PP బిరొ. 58.56 

నా! 19 చే. స కి. 

1 ర&ంచు కాపాడు, పోషించు. 

చ. కొడుకులు. దమ్ములుం గలన భోరపు( జావులు సొవంజూచి యె, 
ట్లాడ(బడె సీదు బుద్ధి యొడ లోముటకై_ నిను రాజరాజ యి,మతి 

డువున కీడ్నితెశ్చె విధి. శల్య 2-57 
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ఓ .. ఆ. ధర్మసాధనంబు చనువు ధర్భ్ళోము పరిజ్ఞాన చాయి యట్లుగాన 

తనువు, నోమవలయు మర్త్యు( కేమిట నేమల, కాతగెహితము గోరి' 

యనఘచరిత, ఆఅళ్వు. 1-164 

సీ, +.ఒవుత్తుల శరాజ్యువై భవంబు విడిచి మేమోమక యడవికి 
బోయిన్క తల్లి కి వగచెద ధర్మసుతు(డు, ఖీమనేనుండును వీభత్సు( 

డ్ దాంచు, వంచించు. 

(భీముడు దుర్యోధనునితో) 
క. అనిన విని నవ్వి యత? డ్కిట్లను నింతననేల నన్ను నని నాయొడ 

లో,మిన చోటు! గలడె వెజయోధనిజాయంబై న నకట తల(కచె' 

చెపుమా. థీషృ. 8=7 

ల, నిలుపుకొ న్కు ఆంపియుంచు, 

చ, ...నీవు పొవ(గా, నొడ లిటు లోమితిం గురుకులో త్తమ యేనొక 

చీవకుండనే, సౌ_పి, 1224 

ఓీయన దే, అవ్య. 

ఒయ్యన, మెల్లిగా తిన్నగా. 

క. ఈయగ్ని దేవు. డనురక్కు నోయన( జెప్పుటయు విని మహోగా” 
కృతితో, నాయసుర నన్ను సూకర్యమై యప్పుడ యొత్తుగొని 
రయంబున. జనుచోన్ ఆడి, 1-188: 

“థీకో ఒన్నశా చ్చ శాపొచ్చ భృగోరిత్య బఏచ్చనై_ 8” 

సం. ఖా. ఆది. లకి] (నిర్ణ) 

తీర అవ్య. 

[పమత్తత, వెనుదీయుట. 

ఆ-.--వీ డె వచ్చుచున్నవాండు పార్టుంయ మన,మేమినేయ వార మీవు 

దక్క,నొరులు నిలువరింవ సోపెడువారు ”లే,రోరలేక శతాశి 

యోర్వవలయు, విరా. 5.181 (పాశాం); 
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ఓరగించు చే, న. కి. ( (ఓర) 

తిరస్కరించు. 

చ, అని యని యుగ్గడించు ధృతి యల్లలనాడిన( దల్లడించు చై, 

కొను తలంపోరగించు మది గోర్కులు పేర్చిన నప్పళించుం 

విరా, 8.31 

ఓరగిలు దే. అ. కి, (౪ ఓర) 

1. ఒదు(గ., తొలంగు, వెనుదీయు,. 

గీ. కల్లు భూపాలకోటి మొగ్గరము లెల్ల, గలంగం దిరుగుడు వడ నోర' 

గిలంగ6 బెల్ల,గిల్ల దల్లడపడ రణ కీడ నళ్ళె, భీవ్మ. 1-268. 

వ. ఒ6 (గు, (వాలు, వడు. 

వ. ఆయన యుం దమ్ముండును గపిబలంబు లడల ధరణీ తలంబునకు. 

నోరగిలి విలయళశాలపలితుం యివ సూర్యేందుల చందంబున. 

నున్నం గని. ఆరం 7-125. 

ఓరలువాయి దే. అ. కి, 

[(వక్కలకు (పనరించు. 

చ. లలిత తనూవిలానముల లజ్జక తంబున జేసి మున్నువి, చ్చలవిడి6 

ఐట్టంగా వెరవుసాలక యోరలువొజటు చూపులన్, లలిందలఅఖాలు 

వోయునెడలం దగవొందిన నూలుకొల్చి యి,మ్ముల బచరింతు. 

రొండొరుల మోవానమూర్తులవై ' వధూవరుల్, విరా, 5్-శిశిరీ 

(ఓరలు చాలు చూపులు == (కేగంటి చూపులు, వాలుచూపులు) 

చ, ...నృవ్వొద వెడు మోముతో నతని నోరలు వాజంగం జూచు. 
వాత(డె,య్యది గత మొక్కౌ నవ్వునకు నంచు మదిం దలపోయు, 

భూవరా. ఆను 11-281 

(ఓరలు వాజంగంజూచు = పక్క చూపులు చూచు) 

ఓరవాయు 

. శనుకొల.కుల చివరల నుండి చూచు, కడగంటి చూపు చూచు. 
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వ, ఒకొక మరి వారి పిలుంద నోరవాజం దో(చు జయ దధు 

నేయం దీలకున్నం (దోణం 8.222 

(ఓరవాఅం దో(చు = కొంచెము [పక్కగా జూడంగా, గన(బతు ) 

శీరవోవు దే, అ. కి. ( ఓర -- పోవు) 

1. ఒరగు. 

తే, అతని. గాంచితి నత, డ|శకులడర నడలు, చూడి నామోను 

చక్కగా జూడ కోర,వోవ౧జూచుచు దీవత (బొంది యునికి, గని 

మనంబున శోకంబు గదుర నేను. శల్య. 2-9 

ల వంకర పోవు, 

ఏ. ఓరవోయిన సురియం ఆెరివి యవలీలం గాలుబలంబుల వై 6 బడి 

చక్కం జేయుచు. థీష్య. 2-71 

శీరి చే. అవ్య. 

నీచులను నంబోధించునపుడు ఉపయు క్షమగును. 

తే, ఓరి ధఛా|తీనురాధమ (కూరకర్మ్క, కపటధార్మిక, సొ్హి 2.59 

వం కర్డు కొడుకుం గని యూరి నషేణా పొలిసితి పొమ్మనుచు. 

కర్ణ. 2.169 

ఓరోరి చే. అవ్య. (ఓరి ఓరి) 
నీచార్భక సంబోధనముం 

సీ కను(గొని జంభారి తనయుం డోరోరి య, [పజ శేనచుండు సంరత 

కుండ. మౌస, 188 

శీరుఛు ; ఓర్చు దే. స. కిం అ (కి, 

నపొాంచు, వై (చు ఆ*బు, 

తే, నీవు దుగ్గాతిగా మికి నీవసాతి, పరసతీ సంగమున వచ్చు పాపము 

నకు, నోరుతునుగాని నై రింవనోవ( బచ్చు, విలుతు తూపుల శా(కున 
కలరుంటో(డి. విరా, 2.68 
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క. ఒకములతి కిరీటి క్టైది,రికి నులుమున( బోయిగేని శెండవమా టి, 

య్య కొనుట కోర్వంగ లేవైైరొవళ్లు. గురురాజుసేనయోధుల 
లోనన్. బిరా. ర5-55 

ఆ 4.నీవును నావద్కకోర్సి భంగపాటు దీర్చీికొనుము, 

స్కీ ++ *తొంకోర్తురు పరులకు నోర్వరాని కోల్తల గలరు, 

ఉదోర్ట. 4.267 

వీ, జయించు, ఓడించు. 

సీ నై ధవ యక్షపాంచాల తీర్లుల, దీననయోర్శితి మానధను(డ. 

(దీనన = ఈ గాండీవముచేత విరా. 1-172 

6, రాబులనెల్లి ను. గపమరంబుల | వేల్మిడి నోర్చి పేర్చి యీ, భూజన 

కోటి నాదగు విభుత్వ సమ|గత నాద రించి. విరా, 2.254 

వం == అర్జునుండు....,సురగణంబు లతో సురపతి నోర్చి ఖాండవ దహ 

నంబున నగ్ని దేవుం డనివె. ఆది. 8.17 

ఉ, పాండవ వీరులం గలన బావహుబలంబున నోర్చి యే సము,ద్దండత 

నీవు దొల్లి | దుపదతితిపాతస్రజం గాొల్వులోనికిం 'దెండని పుచ్చి 

తద్దెసకు( చెచ్చుట ఫౌబలు నీతిణగాచె యా,తండ మరల్బు(గాక 

సముద (గత వచ్చు విరోధి నిప్పుడున్. విరా, 4-164 

క, మన జానసీ(డు వలలుం,డను ళూదుడు నాకు. బెల్ల మధికబలుల 

సో,ర్చినవా డ నేక మల్లుల, నిను మెచ్చింపంగ( జాలు నిజమది 

యధిపొ, విరా, 2.10 

ఓ, అనుభవించు. 

ఉ. పు రాకృతకర్య్ణభావ్య మె, వ్వాడును నేర్చునే తొలయగవై_ వగ 
నోర్యకపోవ చ్చునే. విరా. 1-288 

శే సంవారించు, చంపు. 

శే, ,..ఎక్కుటి కాలకేయ వర్గముల( బరిమా'ర్చె నివాత కవచ,నంఘ 

ముల నోర్చె గంధర్వ సమితి గెలిచి, ఛా ర్త రాష్ట) (గజుని చెట 
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దలి7 నిత(డు. విరా, 5-888: 

ఆ, ననధివానులగు నివాత కవచులను, దనుజు లాపురందరు నజయ్యు, 

లైన నత(డు వనుప నర్జును. డోర్బశ్మమెచ్చి యక్కిరీట మిచ్చె, 

నధీప, కర్ణ. రి-శిడికీ 

తే, అర్జునుడు నన్నునోర్చిన యట్టులై న, శెట్లుసెపుమ యనుడు 
Ob జా య 

మ బేకు( 'డేను,గృమ్లులిద్దఅ నొక్కటం గిట్టి తీ వ,బహంళ శరజాల 

మల పాలుపజుతు ననియె కర్ణ. 8-258 

శఛోయదిపారో రణే హచన్య్యాదద్యమామివా కర్షి చిత్, 
౧ థి అ? 

కిం కరిష్యసి సం|గామే శల్య సత్య మథోచ్యశామ్, 
నం. ఛా. కర్ణ 88.108- 

ర్. శొల(గించుకొొను, నివారించు. 

ఆ, +..పృథివి యిట్టులను వి(ప్రవేవను, విప పూజనమున, వ పహీత 

విధానమునను బాపత తినోర్చు మూనవ,[పతతి యెందు నివి నృపాలు 

పనులుం ఆను. 3.146: 

అ. (కి. 

1. సమకట్టు, సిద్ధపడు, 

ఉ. (భూర్మిశవుండు) నీదెనం జూడ నొండెకరునిం దగ మార్కొని 

పోరుచుండ6 బెం చేది వినీచ కర్మమున కియ్యకొనం దగునే భవా 

దృశు, డీ దురుపాయ మగ్గురుండొ, యింధదుండొ, రుదుండొ 
నీకు జెప్పె చ్వామోదరు6 డింత పాపమున కోర్వ(గ( జేయునె: 

నిన్ను నర్జునాం [(దోణ, 4.268 

ఉ. *.*ఆ,యన్నయు/( దము్ణాలుం దమకు నయ్య సగం విలవేండి కాన 

కిట్లున్నను వారి మారొగనుట కోర్చితి నేనొక _బావ్యాణుండనే. 

(దోణ. ర్ఎలీలి 

సీ, పొండునూను లతోడి పగకోశ్చి నెవ్యని యుత్సావా మూది 

సుయోాధనుండు కర్ట్, 1.2} 
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ఉ, ఆవలవచ్చు నాపదల కన్నిటి కోర్చి లశాంగి( గూర్చికా, కీవెడ 

మాటలన్ మర్ల( డన్ని విధంబుల( టొపీ చెప్పినన్ . విరా, 2.73 

2, ఓపు, చాలు, సమర్గమగు, 

క, సేనాధీవత్యమును దగ౭ బూనెగ నను మారొనవిగం బురుషుల 

నుర్విం్యగాన గిరీటికి నొక్కుని, కేనోర్వ-నతండు శరము లెక్కు 
డెలుంగున్, ఉద్యో, 4-148: 

క. ఇన్నగమునందు గాండివ,మున్నది యదిగాని మద్భుజో,చేక విలా, 

సోన్నతి కోర్యవు చెర్దయు, నశ్నున bవిండ్లు గుజుచ లల(శిబలం 

బుల్. విరా, 4105 

చ. ...ఆ,య్యొడ కపుగంగ నోర్వక మహిం బెజచోటం బలవించు 
వారునై (ఓర్వక = ధై ర్యసావానమ. లేక-అవి భావము) 

ఉద్యో, రి-5 

3. నిలువరించు, నిబ్బరించు 

తే. దొరలు దలపడ్డ నావావదోవాలమున, నుభయజబలములు( దమ 

కించి యోర్వలేక, కలయబెరని భూరేణువు కతన రాతి, గాక 

మున్న యొండొరువులం గానశై రి, విరా, శ-190 

4, నమ్మతించు, అంగీకరించు 

చం ..అ్కచ్చలమున నీ నుళోధనుని చావున కోర్చుట కాదె యింత 
rf 
pg 

యున్. ఉదో్యో, 2-287 

జరు దే. సర్వః. ఏ. 

1. ఓక స్రీ జల్, 

సీ. అత(డు సరస్వతి నవగావానము శీయచుండి యాచేరువ నోర్తు' 

తడుపు, గట్టళ నీళ్ళాడ (గా జూడ "= శల్య. 2-160 

జే. 14 అ ద్దేవపతియు, మునివతి యు జనాచుచుండ- (గక్కున విమాన 

మవతరించీ యాసనన్న యె యతివ యూోర్తు. శాంతి 5-6. 
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మ్మ అన్య్మన్త్రీ): 

ఆ + విధవ "దొ౭టి, జనన్చ్రమునయందు భఖ _రృవంచన. మొనర్చి ధనము 

గూర్చిన యదియు మదంబు వేరి, నోర్తు మగని వారించిన యుగ్యరలి 

యును, అను, 5-106 

క్షమ, సవానము, నిబ్బరము. 
= + రేయు: బగులు నిదయు నోర్చు చఅతు(గక దయముంతి నలుండను 

" ధరణేనాకు_ఆ_ నంద బుద్ది నిలిపి కందర్చబాధిత యగుచునున్న 

యది, ఆరం 2.26; ఆను, 5.215 

ఉర్వమి డే. వి. (౪ ఓర్చు) 
నహింపమి, నై (పమీ, : 

శే, ఆని నవోోదరు లాజి నాయానపడుట, కోర్వమియుం "గౌరపుల. 

జంప నొల్లమియును, ఉద్యో, 8.58 

శల దే. వి, . 

జల[కీడా సమయమున “పట్టుకో చూతము” అనీయిశరుని, శేశచుటనై. 

యుపయోగించు శబ్ద ముం . మె 

ఉ. ర క్షనదులలోవ రథయాన పా తముల్, వజపి యోధవరులు 

బాహుబలము, వెలయ సమరశేళి సలిపిరి శూరత, నేచి కడంగి 

మూల రాచిరాచి, భీష్మ. 2-895 

శలగము డే, వి. 

కొలువుకూటము, ఆస్థానమండపము. " " 

((వత్యేక _పయోగముగానరాదు. పేరోలగము, బఐడ్లోలగము అను 

[ప్రయోగములు మా[తము గలవు) . 

చూ పేరోలగము, ఒడ్డోలగము. 

దేవూము నపేకించు, యుద్ధమునకు ెనదీయు... 
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'వ మాహిష్మ్శలీ పతియగు నీలుం డతిరథుం డితనికి సవా చేవునకు( 
'దెగని పగయెయుండు దానం జేసి యాలంబున నోల మాన 

గొనండు. ఉదోస్టా 4ఓ-వీ&ిరి 

వం ఆ నూతనందన దృష్టద్యుమ్న్నూలట్లు చార్కొనిన నయ్యిరువాగు 

నందు నొక్కరుండై న నోలమాసగొనక కడంగినం జోరు ఘోరం 

బయ్యె, కర్ణ. 272 

లి సం చేహించు, వెనుదీయు. 

క. అతిథి నిను. గోశెనేనిని, మతి. గింకిరిపడక యోల మానసగొనక నీ;- 

వనికి. |బియంబు సల్చుము, సతికిం బతిననుపు చీయ(జను చెల్లిది 

యున్, ఆను, 1.68 

ఓీలము' దే, వి, 

1. రవాస్య స్థానము, మలజుంగు చోటు. 

క. జనములు నూచుచును6డంగ € జనదు మలము మూత మును విశచ్టిం 

ప(గ న,ప్పనులకు కౌచా చరణం,బున నవళగ్గంబు నోలములుగా 

వేళయున్ , ఆను. 8-282; విరా, 2.821 

2. చాటు, మాటు, నముజు(గుపాటు. 

శే, భావజన్ముని వూనికి పారమెద్ద్వునన్ను బంటుగా నేలుము నలిన 

వదన్క యింక నీ సిగ్గుచెర్యూాల మేల నీకు. విరా, 2.118 

వ, (థీముడు) అర్జునాన్త్ర పతితంబులైన చతురంగంబుల తిట్టల' 

యోఅంబు సొచ్చిన, (దోణ. 4-286 

8, ఆపద, కీడు, నాళము. 

క, దలినవాని ధనంబులు, బాలురు బంధువులు( దారు | బదికిన దిన 

ముల్, (వేలాచరిచి తిం డాతన్సీ యోఅముగని పిదప భీతి నొదు( 

గుదు రాబిన్, ఏరా. 4.217 

4, మూలము, జనస్టిస్థానము, 

క, శోక [శమ తృష్టలకున్, నీ కలిమియ యోలమగుట నీ కగవడు 
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వా(,డే కర్తవ్యము గానం డోకామమ నిన్ను( దొజ(గియం డెద 

సుఖినై. శాంలి, 4.49 

లో. తృష్టోళోశ శమాచాం పొ త్యం కామ పభవస్సదా. 

నం.భా, శాంతి. 177.88 

| “మూలము”-అని పాఠాంతరము. ఆనంద (1915) (తిలో 

“మూలము అనియే పాఠము గలదు | 

కలము? దే, వి. 

దేవామ చూ ఓలమాన గొను, 

ఓలరాచు దే, అ. |కి. 

జల|కీడయందు పం'చెము వేయు, ఓలశల్షము | పయోగించు 

చూ. ఓల. ఫీష్మం 2195 

ఓలలాడు దే, అ. |కి. (ఓలలు +- ఆడు) 

జల| కీడచేయు, ఈ6డు మునిగి శేలు, స్నానముచేయు, 

గి, == .సంభృతోత్సావా లీల,నుబ్బి భూత బేతాళంబు లోలలాడ, నిట్ట 

లంబగు నెత్తురు శేజు వఖ"పె. (దోణ, 1.146; కర్ణం 2-227 

ఉఓలలార్చు దే, సం కి (4 ఓలలాడు) 

ఓలలాడించు, ముంచి శేల్చుః (నీరు మొదలగు వానియందు) వివారింపం 

జేయు స్నానమాడ( జేయు. 

4. = = = అ,స్టైనన( బట్టి "తెచ్చి వ్యాదయం బలరంగ ననంగ తంత 

విద్యా నిపుణత్వ మేర్పణిచెదం |బమదాంబుధి నోలలా ల్చెద న్. 

విరా 2-298 

"వ. రక్ష నదీ (పవాహంబు భవదీయ సేవా మధ్యంబునం బిపి బేతాళ 

5 వ్యాచాది భూతంబుల వోలలా రెం ఫీవ. 2.166 

)రర విహారష్టానంబుల ననవరత సురత శేశీ సౌఖ్యాంబుధి సోల 

ర్చు మనినం ఆర, 1.368 
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శీలాకు దే, వి. 

&ోభము, వ్యాకులత, 

చూ. ఓలాకువడు, 

శఉలాకుపడు దే. అ. కి. 

తోభవడ్కు వ్యాకులపడు, 

వ. నుళర్హయు. ..గోగణంబుల యగపాటూపాంచి జశనంబుతో నడచు 

చుండియు వెసం గుందక వేగిరంప్పు( బజయనంబులయ్యును (బజల 

నోలాకు పడనీక,.. .వేగులవారి వలన విరాటు తొజ్టులున్న యెడ 

యెటింగి కదుపులం గార్చిచ్చుచంద ంబునం బొదివి వెలిచిన. 

విరా, 8-181 

శీలి ఏ. (సం, ఆశిః -|పా- ఓలీ) 

1 వరుస, (కమము, సొరిది 

సీ ఏమేమయని యోలి నె తిక వరిదేశిదొరల పొవడములు తోరణ 

ముగ, - విరా 8-74 

క (ావాశ్రిణాదికముగ( బరంగు నన్నాలుగు జాతుల యుజ్ఞ ల 

చ్చాయ లోలి, సొంపారు 'దెలుపును “గెంపును బనుపుచాయయు, 

గప్పునయు్యు నం డార్య వర్యులు, శాంతీ, 4.97 

మ. ఆమితో | గాటవిలోన/ గుమ్మరు వరావాచ్యాళ శారూల ఖ,డ్గ 

మదేభాదుల(బట్టి తెచ్చి ఘను(డై క ళా శ మోపాంత భూ, జ 

ములం దోలిన కట్టుచుం బలిమియె శాకుంతలుం డొౌచె, 

ఆది. 4.68 

ఉ. అమ్మయి, జాపముల్ వెలియునంతకు దుఖములండి కీట జ్కన్మ 

ముల. బతీ యూనుల( (గమంబునంబొంది మృగత్వ మానుష,త్వ 

ముల నోలిం బొందుదురు వా రిను మెంతయు, (గాంగి కల్మప,త్య 

ము శ్రిదొఅంగు మాడి. ఆను. 5.1792 

శి వాశ్య్యాలంకారముగా నుపయోగింపంబడి కొన్నిపట్ట బాగు, వెల్లు, 
అధికము మున్నగు నర ముల నిచ్చును, 
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మ. ధరణీచ[కము దిర్ది కందిరిగా మారాండుండు గుంరీభవ్కతిరణుం 

డయ్యు దిశావితానము వడంకెన్ మిన్న దిర్చెన్ మహీ,భర సంతా 

నము లోలి (గక్కుద లం (దోశి, 5.877 

సీ, తటీమి నుళర్ముండు చా(కి యర్దును నొంచి, కృష్ణువె నమ్ములు 

గీలుకొలుప, నలిగి యన్నరు(డ వాలంప శాలువ లోలి నడరించు 

టయు. భీష్మ, 8-౬34. 

క, ధరణియు( గాశ్యప వైశ్వానర మార్కండేయు లోలిన జగద్ధిత 

'వా,క్పరులై ర్కి ఆను, 2.88 

చ. అవని యరాజకంబయిన య ప్పుడ భూ పజలందు సరక్షిధ్కరుగ్రవులు 

దొలంగు దేవమునిమ ఖ్యులు వాయదు రోలి వృష్టిలేంవు నుతి 

యర్జు వుల్ దజు(గు నందురు. ఆది, 4-249 

ఓషధి నం. వి ఇ. ఈ. స్రీ 

1. మందున కుపయో-గపడు వనమూలిక. 

వ. ...మంగళ తరుత్వ| కృచయంబున మవహౌవధి నిచయంబున 

విహిత మం త ౦బుల నుచిత తం|తంబుల బుత్విక్పురో హిత నహి 

తుండై_ తత్సంస్కార [పకారం అాచ రించి, ఉద్యో. $157 

2. ఫలించుట తోడనే నశించు మొక్కలు వరి మొ. 

స్రీ ,..గోరూవయన యవ్వనుమతి సమర గణమ6 బంచి. యోమ 
ధులను బహుఠళత్నములుం బివకించి జనంబు( బోషి చె. బృథుండు 

+ దోణ. 2-211 

ఆ, ...గృవాయు క్తు( డోవధులకు నొడయుం డగుట. శాంతి, 5-312 

8 వ తల ఆాదులుం 

+ ఓపధు లమృత మయ్యు త్తమ వస్తు సంతతిలోన( బ వృవంతమలు: 

మేలు. ఆను. ర్వీ వ్ 

ఓషధినా ధుండు నం, పి చ్ పుం. 
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వ. అమృవోత్కుండు గోపించి యఖుంబెవులు గొనుమని శాపంబిచ్చిన 
న యో్యూషధి నాధుండు నానా(టికి( గృవండయ్య, కల్య, 1-148. 

శీషధీశుండు సం, వి. ఆ. పుం. 

చం|దు(డు. 

క, జనులకు నిందుండు గవాముల, కిను(డును బితరులకు నోషద్సీ. 

కుండుం బోలెన్, మనుజోత్తమ కడునెక్కుడు( వినుము నదుల 

కెల్ల జాన్నావి మహా_త్ర్యమునన్. ఆను. 2-116 

పేష్టు సం, వి, అ. పుం, 

"వెదవి. 

నుం === చల్వద్వికృ తోష్టద్వయుండుం విరా, 8.24. 

శీనరించు చే, అ, Er 

1, (పక్కకు. దొల(గ్కు తొలంగు పోవుం 

వ, భయంకరంబగు నతి నంకులంబున సామజ వాజి రథంబుల యురవ 

డికి నోసరింపని కాలుబలంబులు, భీష్మం 1.867 

వ, తడసిన కర్ణంబు దప్పు నితనికి నోనరించి పోవలయు. |దోణ. ఈ-12 

వ, ఆశినివరుండు భూవరు విల్లు |దుంచి మేను గొంచిన నోవాటించి 

యోసరించి డప్పి దీర్చికొని మగుడ నమ్మాధ వానుజుం దలపడి. 

(దోణ. 5.800 

2, పాతిపోవుం 

వ. ఆశై_ నేయుండు దురంగంజులం జదిపిన నరదంబు డిగ్గమటికి 

యోసరించి నగ్గాంధార విభుం గని యులూకుండు. కర్ణ. 8-౬66 

మీసరిలు చే. అ, కి, 

1, ఒదుగు, చాగు, నక్కుం 

వ. ఇట్లు సొచ్చి తజియంజని మధన్గిపదేశంబున విరాటనందన లీలా 

సర్యంకం బరసి చాని కనతిదూరంబునం కాంబచాలి నోసరిల నునిచి 

103) ' 



L684 ఓపాటించు 

తానా తల్పంబున నుండె, విరా, 2.828 

కై తొలగు, [పక్కకు తొలంగు, 

క, ఇంతయు. గనుంగొనియును క |తుంతపు( డోనరిల కాజి దోవాల 

మలరం, గెం తేయులతోడం దలపడి, వింతలయిన కూర్భ్మనఖర 

విశిఖము లేసెన్. విరా, 5.75 

క, ఒవరిలిపర చు మృగముల, నేనియు డాసివ మృగముల సనెగిచి భుజా 

సిన్, (వేనియు. జం'పెను మృగయా, వ్యాసక్తి నపారభఘోరవన్య 

మృగాలిన్, ౪, 4_18 

వ, (అశ్వత్థామ) కుంతిభోజతనూజు లొక్క"వెట్ట పదుమువ్వు రతనిం 
బొదివినం బదుమూండు మేటితూవులం గీటడంచి ౩రలి జము 

చంద ౦బున గర్జి ల్లీ ఘటోత., చుం గాల దండంబుబోని కోలం 

చేరివై (బెళ్ళి మూగ్చిల్ల నేసిన నోసరిల నయ్యరదంబు. దోడన 

ధృష్ట ద్యుమ్నుండు గొనిపోవుటయు (దోణ. §-84 

లో తం నాశం పతితం జ్ఞాత్వా ధృవష్టద్యుమ్నో మవోరథః, 

చొ ణేన్సకాశాల్ రాజేం|ద అపనినే రథాంతరమ్, 

నం, భాం (దోణం 156.189 

కీహటించు చే, అ. [కిం 

1. వెనుదీయు. 

చ. నెపమిడి యోహటించి యిటు నీవు దొలంగినం బోచ వచ్చునేం 

ఉద్యో. 4249 

శే. ఆవావంబున నీవోవాటించి, పోవసడివచ్చు సడికంశు( జావు మేలు 

శస్త్ర జీవికం బరలోక సౌఖ్య మనుఖ,వింపు మనురత్వ సంపద 

వెలయు మంచి. స్రీ) 288 

తరి ++ యుద్ధ తం|తములికు నోవాటింస కుండెడు మరది 

జేర్చి ఆను. 4. 124 
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౨, బంకు, బెదరు, వెజచు, భయపడు, 

ఆ, అనుచు సంచలించు నడియాన' (గమ్మ ఆ; వాసం దలంచి ధృతికి( 

బట్టు వెట్టు. మటని కోవాటించి యురియాడు' దుదిముట్ట ఆ గాన 

నిశ్చయించు గలంగు దేయి, విరా. 2-299 

ఉ (కరుడు (దోణునితో). .. శెౌరవనేన శెల్ల నొ,క్కండవ మేటి వీ 

బలము గర్యము( గుంద(గ నిట్లు శ|తుదో,శ్చండిమ కోవాటించితి 

నిజంబునకున్ నరు డింత యెక్కు_ డే, విరా. 4-93 

ఆ. మర్శభేదులై న మార్గణంబుల కోవ్కాటించి సిగ్గు. జలము డిగ్గం 
(చావి, యెల్లజనులు. జూడ. బొల్లంద నంబున, కోర్చి యక్కు 

మారు డోడి పాణి. కర్ణం 1-188 

వం చిత్తంటులు గలంగ రాతి యుద్దంబునకు నోవాటించుటం జేసి మన 

దొరల( చాండవ 'నై నికులు దజిమినం చాల్మి వాటింపక తిరిగి 

పోయిరి. కర్ణం 1-206 

ళో. "లే (తస్యంతో మహేష్యాసా రాతి యూుద్దస్య భారత 

అపయానం తతళ్చకుస్స్పహితా నర్వయోధిభిః॥ 

సంఖ, కర్ణం 81.89 

"బి. భంగపడు. 

క, గాంగేయుచేన నెంతయు, భంగపడితి మనుచు వగచు పొర్థాదులు 

ద్కన్నుంగొలిచి చన6ంగ విడి దల,కుం గడు విన్ననయిపో యొ గురు 

పంళనిధీ, వ. ఇట్లు పాండవ ప్యూవాంబు లోహటించిపోయిన. 
భీష్మః 8.372; 974 

he అలయ (సుక్కు. 

వ నిజ జనకునకు నర్జునుం జూపి యు త్తరుం డిట్లనియె 

చ, తము 'నెజీ(గించి యల్ల నుచిత పియఖాషలనున్న నూత కృత ఫ్ర 

మునకు( జొన్న నేను (బమదంబున నప్పటి కియ్యకొంటి లో,కము 

సమరంబు నట్టయని కయ్యము ల్మివతకుం దగంగ రథ్యములం 
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జరింప(జే(త భరమై తుది. బల్మలు నోవాటింతిచిన్, 

వీరా, 6-884, 387 

ఓహరిసాహరి కే, అవ్య. (దు, 

అపామవామికళతో సాహంశకారముగా. 

వ, ...ఊభయె బలంబులుం బురికొని యోవారిసావారిం బెనంగు 

చుంజె (దోణ, 83-140 

సీ, ఓవారిసావారి నుయ్యాల చేరుణా, వెనుకొంఛు(. చెరలుచు జెన(గు 
నెడలు, విరా, 8-164 

క, పురికొనుచుం చెరలుచు న్కోవారిసావరి నొక్కచోట నలవడు 

నొకచో, విరియు నొకచోటం దిరుగు దిరుగక యొకచోట రెండు 

శెజయగులు నొచ్చున్, ఖీష్మం 2-178. 

(గు ఆవులు గుంపులుగా-= అని భావము) 

ఓహో దే. అవ్య. (అహో శబ్లభవమని కొందలు) 

1, నంబోధమునందు వచ్చును, 

వ, ఆద్దేవి దీవింపనొల్లక యుల్లంబు నిజతనూజుల మరణంబునకుం 

చాపంజునొంద శావంవిచ్చు నదియె యజాతశ|తు నుర్దేశించిన 

న ల్తెజంగు.. .సత్యవతీసూనుం జెలింగి తత్షణంబ సన్నిహితుం 

డయ్యు నక్కోడలిం జేరి యోవో శపింపకు శమింపుమని పలికి 

మణియు నిట్లనియె, (స్రీ 1-160; 

క, ఒంంటీవోో తథవథరక కమ్మణుమని, యాతతభయు( (గమ్మణించె. 

నాస్తీకు. డెడన్. ఆది, 2.284 

8, ఆశ్చర్యము, పంతాపము, ఆక్నేపము మొదలగు వానిని చెల్పును. 

(ఆశ్చర్యమునకు) 

క, ఆతిఫీషణ మిడి యత్య,ద్భుక మోహో చాలు భూనభోమధ్య 
న్యాాపితమయ్యె భవర్దేవో;యతత్వ్య ముపసనంవారింవు మనవుడుం 

గపియున్* ఆర. 8.844; ఆర, 1-864. 

(సంతాపమునకు) _ 
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వ. ఆతి ఘోరంబగు నవ్విచారంబునకు నమాత్య సహిఠంబుగా 

సంత_ప్ప చిత్తుంండై వైచి|త విర్యుండు గొడుకున కిట్టనియె, 

క ఓహో యిట్లనుట జగ ,ద్గోవాం బిమ్మాట మజణివు 

ఉద్యో. 8-189, 170 

వం "కౌంతేయా గజ డోవో యెంత బెట్టిదంబులైన యిడుమల 

బడియెదరో పీరలని కారుణ్యం జొలయ నిలిచి, 

స్వర్గ. 28; |దోణ, 2184 

(ఆశే పమునకు) 

క, ఓవో యిట్టివిగలవే, బావోదర్పమున( బరులం బరినూర్చి పదిన్, 

మూవోఠత్య్ట్యం బెడలంగ భఖ్మితూవోరత నొంద6 దల(పనగునె 

న లేం దా. శాంతి, 1-48 

శూ ఉభ - ఒకానోక యఠరము 

(కొన్ని పట్ల శత మేశర పదముల యందలి “భబొకు అవు 'అవు'నకు జూ 

వచ్చును. 

జొనా, శాంతి. 2-894; అపు, భీష్మ, శి-కకికి 

కొడు: ఆది, 6-191; ఆవుడు. ఫీష్మ, 1-267 
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జొ దే. అ. కిం 

అగు* 

సీ ధరగ్ణాకామంబులు దణజగంగ నర్థారియగు'వా(డు పతితు.డౌొను. 

ఆర, 1-246. 

కోంగాక అవునుగాక 

నరియే ( అంగీకారమును "దెలుపును) 

క, అనవుడు నందలునౌయగ్యాకని నంతసమంద నధిపుం. డథిషేకించెన్,. 

జనులెల్ల సం|పమోదం,బున( బొంద (గ నప్పు డతివిభూతిం | బభుః 

లన్, ఉద్యో, 4-141 

కొ, అనిన ధృతరాష్ట్ర పలుకులు గొనియాడగిరి సంత సిల్లి గురు(డును 

ఫీష్ముం,డును నొయగాకని దురోరి,ధను (డుం బరిచారక (పతతి. 

విలిపించెన్. ఉద్యో, 8.150» 

కొ(గాదను (జాన్ [కాదు - అను) 

తగును తగదు అని నిశ్చయించి చెప్పు, 

క, ఆనుమాటలు విని నం|కల,దన నందను( డిట్టులనియె బై వంబుకతం్క, 

బున నాకు నొక్కు చందం,బనువై యున్న యది దీని నాణా' 

దను(డా. - విరా, 1-86, 

ఉ. =+..ఆత్యాదరవృ త్తి మీరు విజయాశ ననుం గొనియాట(జేసి 
యౌాంగాదన కియ్యకొంటిం దగ గొరవనాథుని కోర్కి దీర్పం 

గాన్, |దోణ. 1.73: 

భొచిత్యము సం, వి, అన, 

1. ఉచితత్వము, యు క్తత్వము. 
క. సత్య సరస్వతి వగు మచిత్య విశారద నీదు చిత్తము. 

ఉద్యో, 1-95: 

వ, ఆయ్యిరువా(గుం. గదిసినప్పు డన్నియమంబు నడవక కయ్యంపు 
యొచిత్యంటున' నొండు చెజంగు ెల్లె. కర్ణ. 2-161 
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2, తగవు, హితము, 

తే, మదవిభు వారి నమ్మెయి మార్త రాంగికొనంగ మనకు నువే 

తీ౧ప( జనునె యనుడు, నతడు నామాట వినక వా రరిగి రేమ్మి 

నేయు వారము చెప్పు మౌచితన్రి మనియె. 

వ, అని నన్ను నా పరివారంబును రతీంపను దగ వటింగంవను నర్జ్ముం 

డ వీవకావే యను మాటలాడిన. శల్య. 1-297, 298 

కూట దే వి. 

1, చేటు పొందుట, వోని చెందుట. 

క, ధన మవవారించుటయ తన్కగనిళశమం బనిగాంగ [బదుకు నతిలుబ్బున 

కున్ , విను శతుచేత నౌటకు,మను ఢన (పజ చేన చేటు మూ(డు 

నరేం దా, శొంతి, 2-188 

2. అగుట, 

చ ==, -అచ్చటన్, జను లడ యోౌటు గాంచు సెల్ సొలక. 

విరా, 2.247; శాంతి, 6-446 

కొడు వి. !సం. ఓవ్ట 8) 

"జదన్తి అధరము. 

ఆం అలిగి యొడుగజచి యాంటి వెలుచన్క నిలువలేక, 

ఆది, 6-58, ఆది 7.176 

ళో [తిళాఖాం [భుకుటిం కృత్యా, నంద శ్య దళనచ్చదన్. 

సం,భా ఆది, 1628 
ఖీ 

కొడుగఅచు (కి. 

(క్రింది చివవి గొజకు, 

చూ, కొడు, 

బౌతధ్యుండు సం. వి. అ. పుం, 
దీర్భ తముడు. ఉళధ్యుని కొడుకు, మమతకొడుకు మామశేయు.డు నని 
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యు నందురు. ఈయన భార్య |వర్వేషిణి-చరితకై చూ, 
ఆది, క=8286; మొ 286 వణకు. 

జాత్సు క్యము సం, వి, ఆన, 

ఉత్సుకత్వము, ఉత్కంఠ, (పియన్మగరణాదుల వలన గాల విలంబనమున 

కోర్వ లేమి, 

క, ఆని యడిగిన వై ళంపా, యను డమ్మనుజేం[దచం దు నధికౌత్సు 

క్యం,బున కలిమికి. దన వృాదయంబున గాఢాదరము భరిశముగ 

నిట్టనియొన్, విరా. 1-45 

'జాదల చే, వి. (జా-తల) 
. ఈవుదల, తలముందణి భాగము. 

సీ, ...మోడ్చుంగే లౌదల్క గదియించి మిమ్ము వేంజెద. ఆశ, 1-97 

కాదా తము సం. వి అ, న 

ఉదా_త్త మెనది, ఉదాత్తత. 

క, సత్య సరస్వతి వగు మౌచిత్య విశారదము నీదు చిత్తము నియ 

మౌ,చా_త్త్యంబు మెజయ నాకు నృమాత్యుండవై పూని నడవు 

మై ఎన్యంబుల్ ఉద్యో, 1.95; శాంతి, ౪-448; ఆను, 4-352 

శాదార్యము సం.వి, అ. న 
_ఉదారత్యము. 

సీ, ..అనివార్య శెర్యంబు దోర్చ లౌ చార్యంబు మెజయ. 

[దోణ 1.76 

శౌధుంబరము సం. విణ. (అ. ఈ. అ.) 

మేడి చెక్కు శో( 'జేయంబడినం 

వ, సమున్న 'కౌందుబర పీఠంబునం బరమా_స్థరణం బొనర్చి యంగవతి 
నందు నిలిపి, కర్ణం 1-56 

శొద్దాలకి సం, వ, లి, పుం. ' ' | 

ఒక ముని, శ్వేత కేతువు, అష్టావ (కుని మేనమామ్క నాచిశేతుని తండ్రి. 



శా వరిమికము 1641 

వ, ఇది యౌోర్డాలకియైన శ్వీతకేతు తపోవనం బిందు సరస్వతి మనుష్య 

ప్రీ) రూపఛారిణియై శ్వేత కేతుని సేవించె. ఆర, 8.237 

విషయమునకై చూ, ఆను. 2-416; మొ. 462 వరకు 

జాధేయుండు నం, వి. ఆ, పుం, 

ధర్మ రాజునకు చేవికయను 'డానియందు( బు ట్రినవాడు. 

వ ధర్భజునకు స్వయంవర అబ్బ యైన చేవికయను ధానికి యౌోరే 

యుండు పుళ్లు. ఆది. 4.115 

కొద్దత్య వు సం, బి, య్ నం 

ఉదలి, 

ధి 
ర్ సత్యపరా| కముండగు నీ సాత్యకి జావోబలంబు సమర వివో 

రౌ,ద్ధత్యమును( జూచెదుగా దే, య శ్యాళ్చర్యంబు లితని య్యన్ర్ర 

విధంబుల్ , ఖీవ్యుం 2-12 

కూనది చే. వి. 

భవిష్యళా్మ లము, రాబోవు కాలము. 

న. ఇంక నౌడానికీ నిట్టి కొంంగాములు సేయక బుద్ధిమంతుండ వై 

యుండు మనిన, నతండు లక్టావనత వందనుం డగుచు నచ్చోటు 

వాసి గంగాచ్యారమున కరిగి యందు, ఆర. 6.258 

(బొచానికిన్ = ముందుజరుగం బోవు కాలమునందై నను) 

కాపనిషదము సం. విణ. (అ, ఈ. అ.) 

ఉపనివత్సంబంధ మైన దిం 

ఆ. [కుతులు సౌపనిషదనూ కులు గోప్వరూసంబు లని సరోజభవుండు 
సెప్పెం ఆను, 8.95 

జాపరిమికము నం. వి. అ, నః 

బొపరిమికము, నిరుపకరణము, సోమకరణము = ఆను సుకృతములలో 

నొకటి.పాపనర్జ్దనము (పాపములు చేయకుండుట) 
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జొపరిమికము (పాపములను వదలి పెట్టుట) ఆనువది అజ్ఞానులు తెలిసి 

కొనలేరు. దీనికి యత్నముతో( ఖనిలేదు. వ్యయమేమియులేదు పర 

లోక భయము చే( బాపములను వదలిపెట్టినంత మా్యశమున సుగతి 

సౌఖ్యము చేకూరును-అది ఆత్మాధీనము ఆట్టి దాని యందలి సుకరత్వము 
శెలిసికొన( జాలక మానవులు నరకము పాలగుదురు, బుద్దిశీలురు వేదము 

వలనను వృద్ద నేవవలనను శై_రకముపూని యిం| దియముల నిగహించి 

యీ యాపరికమును బొందుదురు దీనివలన స్వర్గమును బడయవచ్చును. 

ఆను, 5.178.179. 

కొపాననము సం, వి. అ. పుం, 

గృవ్యోగ్నియందు (పాతస్పాయం కాలములలో. "జేయు వోమము. 

సీ. అగ్నిహో| తములందు నౌపాసభాడి స్కాయంపాత రాహాతు: 
లంత నుడి7. ఆది, 1.140 

కౌరనుండు సం. వి. అ. పుం. 

ధర్మ పరక్ని యందు బు ట్రిన కోడుకు. 

వ, ++ .జొథీనరుండగు శివి యా ఈ్మ్మాంగంబుల నౌరసపు (తునిని శానా 

అార్థంబుగా నొనంగా, శాంతి. 5--02 

తే పరమ సంన్మ్భృతయగు నాత్చైభారగ్యయందు, ధర్మివిధి. గలిగిం 

చిన తనయు( డన(గలం చానయొరనుండను నభిధాన మొప్ప 

బరంగు నుత్తముం డాతండు | పథము. డధిప, ఆను, 2.248 

చూ కొదుకు. 

కొర్క్ జారా దెం అవ్య. అగుర, అవుర 

1, (పళంసను "దెలుపును. 

కే. అంబకై పూని వచ్చి బలాధికుండు, జూమదగ్నుభ్ధండు సాధింప. 

జాలకున్న, వాని ఖీష్యు బాండవులకై పూనివచ్చి, కడిమి సాధించి 

కెర ళిఖండి పోర, ఫీష. 1-క5 

క, ఆమ్మేటి మగ(డు దనచ్వాపమ్మూతగ నిల్చి సోలి పదపడి తెలి 
వు,ల్లిముర్మున నొలసిన నౌరా, యిమ్మడి యని పొగజె. గోడుకు 

నెంతయుం' |వీతిన్, ' -. A . అళ్వం 4-€0 
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2. ఆళ్చర వ్రమును చెలుసును, 

క, అత( డొండోెక వి_లైత్తిన, నతిరయమున నదియు. దునుమ నాతం 

డౌర్మా శతమఖనందన యనుచున్ను ధృతి వేటొక వింట శరత 

తిం బరంగించెన్ = ఖీషసం 8-257 

కొర శ దిహికము సం. వి, ఆ. న. 
0 కొరడా 

ఉత్తర్మకియ పరలోక కియ, 

వ, ఇంతయు చెటింగి శాంలినొంది పుత్రా?దిజ్ఞాతులకు నౌర్డ డైహి: 

కంబులు నేయించి నుఖివీగముడ్మ. స్రీ 1.61 

వీణ (అ. ఈ. అ) 

ఊర దేవా [పాపకమెనది, చనిపోయిన వానికి జేయు కర్మము మొద 

లగునవి, 

వ, దురో్వోధనాదులకు నంతకం"ు విభవంబెనంగ ధృత రామ్ట్రం డౌర్థ్య, 

దైహిక విధు లాచ రించునట్టుగా నొనర్చి, శాంతీ, 1.882 

కొర్వానలము సం. వి, అ. పుం, 

బాడబము. 

వ, బోర్యుండు పిళ్ళ దేవతా 'దేళంబున6 దనకోపానలంజు సము(దం 

బులో వై చిన నది యార్వానలంచు నొ నళ్వముఖంబున నద్ధి జలం. 

బులు (_దావుచుండు, 

కజొర్వుండు నం, వి, అ. పుం, 

భృగువునకు6 గుమారుండు చ్యవనుడు చ్యవనునకు నునువుతనయ యగు. 

ఆరుషియందు నూరువులనుండి యుద్భవించినవాండు బొర్ఫు(డు. 

ఊరువులనుండి పుట్టుటచే నీశనికి “జారుడు అని "వేరు వచ్చెను. ఇత 

నికి బుచీకాదులు నూర్వురు నుతులు గలరు. బుచీకునకు జమ 

దగ్ని పుళను-జమదగ్నికి పరశురాముడు జనించెను, 

ఆది, 8.20; ల. 1-64, 

చరి[తపై చూ, ఆది, 7-132 మొ. 146 వరకు. 
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కూశళనమ సం, వి, అ న. 

తీర్థ [పదేశము, (0 CCE , (భా. 

చూ. మావోత్మ్యముం శల్య 2.168 

బాశనన తీర్థము సం, వి. అ. న, 
కొశనము అను తీర్థము. ఇందు స్నానముచేసి పోపవిముక్తులయి [బవాశైలో 

కంబు వడయుదురు. Hu _డఉ1|ఇరాా ఆర, 2-265 

చూ, మాటి RQ -- స! శల్య 2.168 

కొశనన వ్యూహము సం. వి. అ పుం, 

ఒక రళ మైన వ్యూహము, 01, . ౨69 266 
(శీ) రామునితో. బోరునపుడు శావణు(డు పన్నిన ప్యూవహాము. దీనికి( 

(ఐలతివాతముగా శ్రీరాముడు లార్గ ర్షస్పత్య వ్యూహమును 

పన్నెను. ఆర. 7.74 

కొకీనఠము సం, వి. అ. పుం. 

“కొక్టీనరము' అనుపేరుగల ఒక చేశము ఉశీనరము, 

క, |దవిడ కళింగొశీనర; యవన శక పుళింద నృపతు లవనిసుర పరా, 

భవమున( గాడే ధరణీ, ధవ పొండిరి తొల్లి శూదశా దైన్యం 
బుల్. అను. 2.148 

-కొశీనరు.డు నం. వి. అ. పుం. 

ఉఊశీనర చేశస్థు(డు. 

వ, బొకినరు లెల్లకై దువులకు చేర్చి స త్త్వవంతులై యుండుదురు. 
_ ఇంతి, 811 

వ, బొకీనరుండగు శివి యాతా్యాంగంబుల నౌరసపు (తునిని _బావ్యూ 

ఇార్భంబుగా నొసంగి. శొంలి. 56-82 

శొశీనరి సం. వి. ఇ. స్రీ 

శూద స్రీ గౌతమునివలనం గా&ీకాదుల( గనెను. గిరి వజనివాసిని, 
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వ చాననచేసి యిప్పురంబు గిరి(వజంబునా బరంగె నిందు దొర్లి గౌత 

ముం డౌెశీనరియను శూ దయందు. గాత వొదుల నృజియించెం 

నభా. 1-176. 

కొషధము నం. వి, ఆ. న. 

మందు. 

ఉం యమం జెజింగి వచ్చి యిటు లాఅడి చావంగనేల చెప్పు మ, బాకీ 

భవన్మనోరుజకు నావధమే నొనరింతు నన్న. ఉద్యో. 4-886 

మ. ...బొవధ మూందిచేసి శెవులు న్యర్దింపకున్నం దుది, నృరమై. 

యుండ దె. కర్ణం 2.807 

ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు 

(పథమ సంపుటము 

సంపూర్ణము 


